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Abstract: 
 
Syftet med min uppsats har varit att se om en bildorienterad undervisning kan 
påverka och stimulera lärandet hos elever. Jag har därför följt undervisningen i en åk 
3 - 5 som kallas ”bildklass” på Centralskolan i Kristianstad, där jag försökt se vilka 
metoder som använts i lärandeprocessen. Jag har intervjuat klassläraren och gett 
enkäter rill elever och föräldrar. Jag har sökt svar på vilka konsekvenser som följer på 
ett lärande genom bilder. Jag har tagit upp olika praktiker inom pedagogik och 
hjärnforskning för att se vilken grund som finns för lärande. Kan olika sinnen 
stimuleras i ett lärande och vilken betydelse har de för eleven. Jag har genom mina 
besök i klassen och studier inom olika praktiker funnit att eleverna lärt sig mycket om 
de ämnen som behandlats och att de har lärt på ett för dem inspirerande och positivt 
sätt. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Jag har valt att studera en inlärningsmetod, hos barn i åk 3 - 5, som inte följer det 
traditionella mönstret för grundskolan. Jag anser att det finns många olika sätt att lära 
och att ‘undervisa’ på, vilket olika pedagoger synliggör genom historien. Dessa 
metoder, vilka jag skall beskriva, har en potential att kunna utvecklas till en process 
där man inriktar sig på att öka förståelsen för faktakunskaper hos eleverna. 

Till grund för den svenska grundskolans värdenormer ligger bl.a. pedagogerna 
Piaget och Deweys tankar om lärande. Deras progressiva pedagogiska idéer har på 
senare tid fått många efterföljare. Begreppet, ’Learning by doing’ som Dewey 
skapade och Piagets kunskapsteori ger avtryck i skolväsendet än idag.  

Vår kunskap om lärande utvecklas ständigt genom olika slags forskning. 
Hjärnforskare Matti Bergström, har konstaterat att hela hjärnan och hela kroppen 
måste vara med i läroprocessen. Vi måste använda alla våra sinnen, för att nå bästa 
resultat.  

Jag tror att man genom att dagligen i olika former använda bildämnet, som metod, 
kan skapa förståelse och öka kunskapen hos barn genom en ‘bildrik’  
inlärningsprocess. Jag tror på en forskande och undersökande inlärningsmetod, där 
bilden är begreppsbildande, dvs. kognitiv.  

Jag har kommit att lära känna en lärare, i Kristianstad, som arbetar på ett nytt 
okonventionellt sätt med sina elevers lärande, där kreativitet och lust står för en 
metod i faktainhämtandet. Den klassen  kommer jag att ha som mitt diskursiva fält, 
att observera och utvärdera. För att kunna se vad den aktuella läroplanen - Lpo94 
står för, d.v.s. vad man värderar som kunskap måste jag se på hur olika pedagoger 
har arbetat med barns lärande. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Jag vill undersöka om man inom den kommunala grundskolan kan finna andra 
metoder än den traditionella s.k. katederundervisningen. Jag fokuserar på föjande 
frågor: 
 

• Kan man ‘bryta upp’ schemat och arbeta annorlunda dels tidsmässigt och med 
temainriktning?  

 
• Går det att arbeta med lärandet i en klass på grundskolan genom att arbeta 

mycket med och genom bildämnet? 
 

• Hur påverkas barnen av en sådan arbetsmetod? 
 

• Är det lättare/svårare att lära genom att arbeta mycket med bild om man t. ex. 
har en elev med skolsvårigheter? 

 
• Kan man genom att använda detta som en pedagogisk metod lära lika mycket 

som genom traditionell katederundervisning?  
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1.3 Uppläggning av uppsatsen 
 
Min undersökning fokuseras till att gälla:  
 
1. Inlärning genom metoder, som kan härledas till bland andra Lev Vygotskijs tankar 

och idéer om lärande, Matti Bergströms hjärnforskning, Howard Gardners 
intelligensteorier  etc.  

 
2. Skolor man söker till och som faller lite utanför ‘ramarna’ för vår traditionella  

kommunala grundskola, en skola för alla, skolor där det inte saknas kreativitet och 
glädje under lektionstid.  

 
Teoridelen består därför av ett subjektivt urval av litteratur, pedagoger och skolor, 
som jag tycker stärker mig i min uppfattning om pedagogisk utveckling och som ger 
belägg för olika arbetsmodeller. 

Undersökningen kommer att bestå av observationer, intervjuer och 
dokumentation, framför allt genom foto och anteckningar samt utvärdering av 
verksamheten. 
 
I teoridelen går jag igenom vad Lpo94 säger om inlärning, framför allt i ämnet bild, 
det som ska ligga som grund för det arbete som görs i skolan idag. Jag ifrågasätter 
hur läroplanen efterlevs i praktiken. Torsten Madsén, utbildningsledare, säger i en 
artikel apropå Howard Gardner att det viktiga är att vi lyckas ”ta oss ur den 
endimensionella tankevärld, som länge dominerat vårt tänkande om begåvning och 
skolframgång” (Pedagogiskt Magasin nr 4/96, s. 14).   

Härtill läggs lite av de pedagogiska metoder som praktiseras (och/eller kommer att 
praktiseras?) i dag. Dessutom finns, förutom de skolor som arbetar utifrån olika 
‘specialinriktade’ pedagogiska modeller, andra som redan är etablerade inom 
undervisningens värld. Ett exempel är Montessoripedagogiken, som intresserar mig 
eftersom jag tycker att det är en pedagogisk metod som, till min förvåning, verkar 
intressera både pedagoger och föräldrar. Bifrost är en helt annan modell som är på 
stark frammarsch i Sverige och som har sitt ursprung inom det danska systemet för 
friskolor. 
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2 Litteraturbearbetning 
 
 
2.1 Teorier och praktiker 
 
2.1.1 Filosofi 
 
Sokrates (469-399 f.Kr.) har inte lämnat några skrifter efter sig, men vi har fått 
kunskap om hur han bedrev sin undervisning på Atens gator och torg genom Platon 
(427-347 f.Kr.). Sokrates (med devisen ”Känn dig själv”), lade en grund för 
kommande pedagoger, genom sin metod att föra samtal, som ofta var filosofiska, 
uppbyggda kring ett påstående och dess motsats. Det kallas för den 
begreppsanalytiska dialogen (Stensmo, 1994). I boken om Bifrostskolan, 
Möjligheternas barn i möjligheternas skola (1998), står det om Sokrates att han själv 
inte uppfattade sig som en lärd man eller en vis person. Istället uppfattade han sig 
själv som en filosof, en som söker visdom och sa ofta att: ”Det enda jag vet är att jag 
inget vet” (a.a. s. 129). 

Sokrates var inte ute efter att lära någon något utan han ville ha en samtalspartner 
och lära sig genom honom. Han hjälpte människor genom samtal att få fram den 
rätta insikten. Det var en lång ‘födelseprocess’, för han ansåg att kunskap endast 
kunde komma inifrån och inte kunde påtvingas någon av andra. 

Den sokratiska samtalsformen kännetecknas av öppenhet, jämställdhet, respekt, 
personligt engagemang, inriktning på samtalspartnerns livsvärld, det 
meningssökande och självstyrande (a.a. s 129). 

 Platon däremot hävdar att allt i tillvaron har ett bestämt syfte eller ändamål. Den 
skolan har den senare födde Rene Descartes (1596 - 1650) anammat, men han kom 
fram till rationalismen genom att tvivla.  ‘Jag tänker alltså är jag till’ är ett uttalande av 
Descartes, som inte kan betvivlas alltså är det sant (Stensmo, 1994). 

Den brittiske filosofen John Locke (1632-1704), har skrivit att medvetandet kan 
liknas vid en tabula rasa, ett oskrivet blad på vilket yttre objekt avsätter inre tecken 
(a.a. s 30). Om Locke skriver Stensmo (1994) vidare att han räknar med två olika 
typer av kunskapskällor nämligen sinnliga idéer och inre operationer. Det första är 
kunskap som uppkommer genom sensationer (sinnesintryck) från yttre objekt (s.k. 
sinnliga idéer t.ex. rött, hårt, lent etc.). Den andra sortens kunskap uppkommer 
genom reflektion (återspegling) från det egna medvetandet (s.k. inre operationer t.ex. 
tvivla, tro, känna mm.). 

Epistemologi (teorin om kunskap och vetande) är direkt relaterad till hur utbildning 
och inlärning genomförs (Stensmo, 1994). Genom att undersöka det egna tänkandet 
kan vi med logikens och matematikens hjälp bilda begrepp och kunskap, det vi kallar 
kognitiva processer, vilka är en grund i rationalismen  

Empirismen grundar däremot sin kunskapssyn på att begrepp och kunskap 
uppstår ur förnimmelser och varseblivningar som genom observation svarar mot 
objekt i verkligheten. Sålunda kommer kunskap ur erfarenhet.  

Det som präglar en lärares planering, genomförande och utvärdering av sin 
undervisning speglar pedagogens uppfattning om kunskap. Olika utbildningsupplägg 
kan härledas till den rationalistiska, empiristiska eller den konstruktivistiska 
epistemologin, anser Stensmo (1994). 
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Den rationalistiska kunskapsteorin (ex. Platon) utmärks av det deduktiva tänkandet. 
Vilket betyder att man går från en premiss till en slutsats. I pedagogiska situationer 
innebär det att man lär ut en princip som sedan tillämpas. 
 
Den empiriska epistemologin (ex. Locke) är en pedagogik som sätter systematisk 
observation av yttervärlden och reflektion över egna konkreta erfarenheter i centrum. 
Med det menas att eleverna själva undersöker fenomen och utifrån dessa formulerar 
slutsatser av de iakttagelser de gjort. 
 
Den konstruktivistiska kunskapsteorin (ex. Piaget) är en kunskap som konstrueras 
utifrån egna erfarenheter d.v.s. ett förhållande mellan yttervärldens objekt och 
människans medvetande om dessa (Stensmo, 1994). 
 
 
 
 
2.2 Kunskap 
 
2.2.1 Lev  Vygotskij. 
 
Vygotskij (Fantasi och kreativitet i barndomen, 1995) tar upp ytterligare en form av 
kunskap. Han menar att det är människans kreativa aktivitet som gör att hon skapar 
sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid. Denna fantasi ser han som grund för all 
kreativ aktivitet inom alla kulturens områden såsom det konstnärliga, vetenskapliga 
och tekniska skapandet. Alla uppfinningar har satts samman av fantasin.  
Barnets allmänna utveckling och mognad beror till stor del på de kreativa processer 
som vi kan iaktta hos ett mycket litet barn i dess lekar. Barnet härmar vad de sett och 
hört av vuxna, vilket i leken bearbetas genom en kreativ process av det upplevda. 
Barnet kan också skapa nya konstruktioner av gamla kombinationer av intryck, som 
förutom i lek t.ex. kan yttra sig i en litterär form, som berättelse, saga etc. 

Vygotskij tar upp fyra grundläggande former, som förenar fantasins aktivitet med 
verkligheten;  

• alla skapelser av fantasin är alltid uppbyggda av element som 
hämtats ur verkligheten och de ingår i en människas tidigare 
erfarenheter. Ju rikare erfarenheter desto rikare fantasi. 

• den här formen av samband mellan fantasi och verklighet 
grundar sig på en fantasikonstruktion som fantasin har skapat 
av element ur verkligheten som jag inte själv har upplevt utan 
som berättats för mig. En ‘sekundär’, lånad erfarenhet. 

• den tredje formen är det emotionella sambandet mellan 
fantasins aktivitet och verkligheten. En förmåga att välja intryck, 
tankar och bilder som för tillfället passar min sinnesstämning. 
Fantasins bilder ger ett inre språk åt min känsla. 

• den sista formen är att en fantasiskapelse i sig själv kan skapa 
något helt nytt. När denna ‘kristalliserade’ fantasibild tagit form 
och blivit till ett ‘ting’ börjar den att existera i verkligheten och 
påverkar andra ting. Fantasin blir till verklighet. (a.a. s17). 

 
Vygotskij skriver vidare att alla fantasins aktiviteter föregås av en mycket lång 
process innan det blir något som vi kan kalla skapande. Material samlas in och 



8 

bearbetas. Dissociationer och associationer är de viktigaste beståndsdelarna i den 
här processen av varseblivna intryck. Dissociationerna styckar upp helheten i bitar 
där en del får företräde, en del bevaras och andra glöms, vilket är nödvändigt för att 
fantasin ska fortsätta att verka. Denna process anser Vygotskij är grundläggande för 
människans hela kulturella utveckling och den ligger till grund för det abstrakta 
tänkandet och begreppsbildningen (a.a. s. 32). 

Marie Bendroth Karlsson skriver i sin avhandling, Bildprojekt i förskola och skola - 
Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman, (1996, s. 140) att Vygotskij menar 
att det finns två grundläggande typer av handlingar dels den reproducerande, som 
står för människans minnesfunktion och dels den kreativa. Han anser att den 
sistnämnda är livsnödvändig för att den skapar nya ‘spår’ vilka gör att vi kan anpassa 
oss till framtiden. Därför ska man odla fantasin och kreativiteten under skolåldern för 
att den senare kan bli mera avancerad. Alla tanketyper utvecklas i social interaktion 
vilket är av vikt för en vetenskapsman eller en nyskapande konstnär. Vi får inte heller 
glömma bort kulturens betydelse när det gäller kunskap eftersom allt verkar i ett 
sammanhang. 
 
 
2.2.2  Matti Bergström. 
 
Vi får heller inte glömma bort hjärnans betydelse! Matti Bergström, professor och 
hjärnforskare, anser att:  
 

Lekålderns barn har en fulländad lekhjärna. De har sina idéer, sitt 
tänkesätt som vi inte längre kan sätta oss in i eftersom vi inte längre har 
samma hjärna (Nordenfalk, K. Barns bilder och solen lyste blå, 1996, 
s.22). 

 
Kreativiteten är något som är nytt och oförutsebart, något som man inte kan komma 
fram till på logisk väg, menar Bergström. Han anser att barn är kreativa, men den 
vuxnes kreativitet som en gång hämmats, gör att vi fortsätter att hämma våra egna 
barn. Bergström anser att vi i skolan försöker inlemma barnen efter vår ordning. För 
att vara oss, vuxna och lärare, till lags så kväver barnen sin egen kreativitet. Deras 
kreativitet dödas! Det vore bättre om vi i stället utgick ifrån att vi inte förstår oss på 
barn för då skulle vi i stället tillåta oss att förundras över dem. Kanske skulle vi då på 
ett bättre sätt ta hand om det entusiastiska sexåriga skolbarnet? 
Hjärnan består av tre delar, poängterar Bergström; 
 
• hjärnstammen, som är primitiv och oordnad men förmedlar signaler från 

människans inre. Den är fullt utvecklad vid två månaders fosterstadium. 
• hjärnbarken, som är den högt utvecklade, ordnade delen som tar emot 

sinnesintryck från den yttre miljön. Den är fullt utvecklad vid 18 års ålder. 
• limbiska systemet är den länk som förmedlar dessa två. Det är hjärnans JAG. 

Vårt beteende är resultatet av de urval av signaler mellan bark och stam som vårt 
JAG gör. (a.a. s.22) 

 
Detta innebär att när kaos och ordning möts uppstår nya kreativa tankar i vårt 
mentala JAG. Urvalet bland dessa tankar är en värdering som JAGET gör. 
Värderingarna har i sin tur utvecklats genom vår förmåga att se helheten. Denna 
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förmåga, anser Bergström, förstärks när vi ägnar oss åt konst, filosofi, dans, drama 
och musik. 

Bergström värderar leken högt, för att den för in kaoset i ‘hjärnbarkens rationella 
verklighetsvärld’. För att utveckla denna ‘värld’ säger han att kaos och energi måste 
tillföras, det är därför barn och kreativa människor leker. Mycket handlar om fantasi, 
som i vår kultur nervärderas. Bergström tycker illa om frasen ‘det är bara fantasi’ som 
ofta används i pedagogiska sammanhang. Han tycker inte om att allt har sin givna 
plats. 

Bergström har en teori om kunskap och inlärning. Barnen matas med kunskap och 
information, som sträcker sig över toleransgränsen. Det påverkar deras hjärnbark på 
ett negativt sätt. Den växer nämligen inte till sin fulla tjocklek, som den skulle ha gjort 
vid ett lägre tryck. Barnet får därför koncentrationssvårigheter och därmed sjunker 
iakttagelseförmågan och det blir svårare att dra slutsatser av det hon lärt. Här hjälper 
det inte att läsa mer utan tvärtom läsa mindre och leka mer så att JAGET hinner 
värdera kunskapen (bilaga a.a. s. 25). Han menar att det inte är kunskapen som 
räknas utan lusten. Processen för kulturen framåt. 

Jaget kan känna osäkerhet både inför den yttre och den inre miljön, vilket kan göra 
att barnet känner rädsla, och detta kan visa sig både i form av mardrömmar eller 
fantasier. Genom sagor, myter och egna bilder kan man bearbeta dessa känslor. Här 
återkommer fantasivärlden men nu i form av ett ställe där ‘rädslorna’ kan bindas. 
Barn måste få ha rätt att känna rädsla och att övervinna den. JAGETS nyckelord är 
tro och veta. JAGET för en kamp mot det som hotar. Bergström säger att all kunskap 
smälter samman i myt, konst och religion. 

Om barnet inte får växa på ett naturligt sätt där hon lär sig ta ansvar för det hon 
gör kan inte ansvarskänslan utvecklas i deras hjärna och barnet blir en 
‘trygghetsmissbrukare’ som blir beroende av att allt är ordnat. Bergström menar att i 
att; 
 

…det är därför hyperordning i barns hjärnor får så ödesdigra följder. Barn 
lär sig inte att göra urval, värdera med ansvar och griper därför till 
handlingar som det inte förstår följderna av. (Nordenfalk, 1996, s. 27) 

 
 
2.2.3 Howard Gardner. 
 
Howard Gardner, författare till boken De sju intelligenserna (1994), skriver att han 
ifrågasätter den klassiska synen på intelligens för att den är så stark förbunden med 
vår kulturs statiska och inskränkta syn på intelligens. Han anser att det inte finns 
någon övergripande syn på begreppet intelligens som innefattar hela vidden av vår 
mänskliga förmåga. Han vill ”inspirera pedagogiskt inspirerade antropologer att 
utforma modeller för hur man på bästa sätt kan slå vakt om intellektuell kapacitet i 
olika kulturmiljöer” (a.a. s.9). 

Gardners ‘sju intelligenser’ har nu blivit åtta och det gör att han utifrån dessa 
propagerar för en individualiserad undervisning, där en av grundpelarna ska vara 
verklig förståelse. Gardners intelligensindelning är följande: 
 

1. Språklig (kommunikation människor emellan) 
2. Logisk-matematisk (abstrakt tänkande) 
3. Musikalisk (hur man kan skapa och förstå ljud) 
4. Spatial (att tyda och kreera bilder ur minnet) 
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5. Kroppslig-kinetisk (att kunna styra och använda kroppen på ett avancerat 
sätt) 

6. Personlig (förmågan att skilja mellan och strukturera känslor) 
7. Mellanmänsklig (förmåga att förstå andra människors känslor och intentioner) 
8. Naturalistisk (att kunna tyda och strukturera vår omgivning)  
                    (Pedagogiska Magasinet  4/1996, artikel av Elisabeth Precht  s.10) 
 
 

 
Precht skriver i artikeln att Gardner anser att han har stora krav på kvalitet och 
disciplin i undervisningen och att han därmed är att betrakta som konservativ. Trots 
det anser han att vi måste lära oss att acceptera att det, genom mångfalden av 
intelligenser, finns olika sätt att lära. Han menar att eleverna lärt sig något först när 
de kan använda sina kunskaper i nya situationer. En utbildning till förståelse 
omöjliggörs genom att läraren föreläser i olika ämnen under bestämda tidsintervaller. 
För att omintetgöra denna situation, anser Gardner, att undervisningen bör 
individualiseras. En bra lärare vet om att det finns flera olika sätt både att lära och att 
lära ut på (a.a. s.12). 
 
 
 
2.2.4 Project Zero och Arts Propel 
 
Inom den amerikanska bildforskningen (Sammanfattning av Anders Marner,1994,  
BILAGA I) bedrivs ett forskningsprojekt kallat Project Zero, startat av Nelson 
Goodman, och lett av Howard Gardner, Piagetlärjunge och utvecklingspsykolog. De 
nya rönen kommer från dess didaktiska förlängning som har kallats för Arts PROPEL, 
som står för Pro = produktion, Pe = perception och L = learning. Det innebär att man 
har ett slags tema-arbete där man samlar elevens arbete i en ‘portfölj’ för att ge 
eleven tillfälle att reflektera, planera och ändra sina bilder under arbetets gång. En 
sådan portfölj kan innehålla skisser, planer för konstverk, kritik av det påbörjade 
arbetet, diverse annat bildmaterial som hör till arbetet och så även slutprodukten. På 
så sätt kan eleven bedöma sig själv i relation till vad hon tidigare gjort. Lärare och 
elev kan tillsammans upptäcka en utveckling i elevens bildmaterial och utvärdera 
detta. Genom att ha portföljer kan eleven själv se om inlärningen verkligen har haft 
effekt och att förståelsen för materialet ökat. Eleven ska också kunna kritisera andras 
bilder genom att ställa tänkandet i förhållande till görandet. Eleven ska sålunda också 
kunna utvärdera sig själv, genom att lära sig motivera sina bedömningar av 
portföljens innehåll.  

Det viktiga i den här metodiken är att eleven själv verkligen reflekterar över sitt 
tänkande kring sina bilder. Hon måste aktivt delta och inte bara ta emot information. 
På så sätt fattar hon beslut om sin egen utvecklingsprocess. Eleven måste göra val 
och värdera sig själv för att stärka sitt självförtroende därför ska arbeten kontinuerligt 
diskuteras och uppmärksammas. Detsamma gäller skisserna.  Arts Propel är en 
flexibel metod och det kan därför finnas många lokala och individuella varianter.  

Gardner har i Project Zero utgått från Piagets modell om det lilla barnets 
utveckling, men kopplar samman den med de olika intelligensmodeller som han har 
utvecklat, vilket då innebär att bildframställningen blir mer givande för den enskilde 
eleven om hon får en skolbaserad konsthistoria, färglära etc. Denna kunskap måste 
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baseras på den enskilde elevens livsvärld och vara betydelsefull för eleven annars 
blir skolkunskaperna bara ytverk. 
 
 
2.2.5 Jean Piaget. 
 
I Skolfrågor - Om skola i en ny tid (SOU1997:121) beskrivs hur kunskap kan 
definieras och man menar att ”kunskaper aldrig kan befrias från sitt sammanhang 
och framstå som ”rena”. Man lär sig alltid i ett sammanhang och det man lär sig 
påverkas alltid av detta sammanhang ( s. 24). Vidare menar man att inga elever lär 
sig att ”söka kunskap” om de inte har något att söka efter. Kunskapen om ett objekt 
kräver att man har agerat i förhållande till det. Här kan man se en direkt koppling till 
Piaget och hans kunskapsteori nämligen att kunskap är ett mentalt redskap för att 
förstå verkligheten och den konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och 
förnuft. Det måste finnas en yttre och en inre kontext för att förstå och därmed lära. 
     Agnes Nobel skriver i boken Hur får kunskap liv? (1984) att Piaget inte ansåg att 
kreativitet var något som kunde behandlas som en avgränsad produkt utan att : 
”Kreativiteten utgör den centrala kvaliteten i den process vi nämner kognitiv 
utveckling” (a.a. s 53). Piagets konstruktivistiska synsätt avspeglar sig också i Maria 
Montessoris pedagogik, där kunskapen växer fram ur handlingar som konstrueras av 
människan. 
 
2.2.6 Maria Montessori. 
 
Montessoriskolor är en av de skolformer som just nu finner många nya elever trots att 
det är en ganska omdiskuterad pedagogik. I Från Fröbels gåvor till Reggios 
regnbåge (Gedin & Sjöholm, 1995) står det om Maria Montessori, som var utbildad 
läkare, att hon vände sig från Descartes syn på att människan var uppdelad i kropp 
och själ. Hon hävdade att kropp och själ var bundna till varandra och att det var ett 
samspel dem emellan. Hon såg barnet som en planta som måste skyddas från den 
vuxnes övergrepp, där barnet inte fick uttrycka sin egen vilja eller utföra egna 
handlingar. 

Hon ansåg att vuxna projicerade sina önskningar på barnen och därmed 
påbörjade ‘den långsamma förstörelsen av barnets ego, maskerat som 
fadersauktoritet’ (a.a. s.25). I stället var det de vuxna som hade att lära av barnen. 
Montessori var strängt religiös och hon ansåg att barnet liksom Kristus måste gå 
igenom lidandets historia. Hon ansåg att barnet hade medfödda möjligheter, som 
gjorde det möjligt att utvecklas, om det fick utvecklas i en miljö av frihet och kärlek. 

När hon som nyutexaminerad läkare kom att arbeta med utvecklingsstörda barn 
utarbetade hon ett material som skulle stimulera och utveckla barnens olika sinnen. 
Med hjälp av det materialet började hon att undervisa barnen.  När hon senare 
utbildat sig till pedagog fick hon plats på ett barnhem i ett av Roms slumområden. Då 
fick hon en möjlighet att jämföra materialet, som hon utvecklat för de 
utvecklingsstörda barnen på normalbegåvade barn. När barnen arbetade med 
materialet upptäckte hon att de var lyckliga och glada och inte minst koncentrerade.  
Dessutom kunde barnen själva gå till skåpet och ta fram det material som de hade 
lust att arbeta med för tillfället och det ska då ske utan att bli störd vare sig av lärare 
eller kamrater.  Det här är fortfarande en viktig del i montessoripedagogiken. Lika 
viktigt är det att ha ett samarbete med föräldrarna. Leksaker finns oftast inte på 
montessoriförskolor eftersom Maria Montessori upptäckte att hennes barnhemsbarn 
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hellre sökte sig till ‘materialet’. Senare i livet när hon arbetade med barn som kom 
från hem som hade det bättre ställt märkte hon att det tog längre tid för dem att 
intressera sig för ‘materialet’. 

Detta ‘material’ ska aktivera alla sinnen och framför allt känseln, handen ska vara 
hjärnans instrument. Abstrakta erfarenheter åskådliggörs på ett konkret sätt, 
exempelvis matematik och geometri. Gedin och Sjöblom beskriver de fem principer 
som ligger till grund för ‘materialet’ så här: 

• Problemet i materialet måste vara isolerat i materialet självt. 
Både problemställningen och lösningen ska finnas i samma 
material. 

• När man arbetar med materialet går man alltid från en enkel 
form och användning till en mer komplicerad. 

• Varje material är konstruerat så att det förbereder barnet för att 
klara nästa material. 

• Materialet gestaltar till en början en konkret idé som sedan blir 
mer abstrakt. 

• I allt material finns en inbyggd självkorrigering. Därför upptäcker 
barnet självt om det gjort ett fel, läraren behöver inte påpeka 
det. Barnet befinner sig i dialog med materialet och styr själv 
inlärningsprocessen (a.a. s.27). 

 
Det grundläggande för Maria Montessori var att stödja barnen i deras utveckling både 
intellektuellt och kognitivt. Man ska arbeta med sinnesträning, med deras spontana 
behov av att lära samt ta till vara de sensitiva perioderna under barnens uppväxt. 
Barnet ska få välja fritt bland det material som just då stimulerar det och som behövs 
för deras utveckling. Om barnet då undersöker materialet i sin egen takt får det ny 
kunskap och nya erfarenheter som passar till den mognadsnivå som det befinner sig 
på. Metoden som fortfarande används på svenska montessoriförskolor och skolor är 
till stor del densamma trots att Maria själv önskade att den skulle förändras i takt med 
samhällsutvecklingen. Hon ansåg att undervisandet var en process. 
 
 
2.2.7 Reggio Emilia 
 
Staden Reggio ligger i norra Italien i landskapet Emilien.  Dessa platser har fått ge 
namn åt den filosofi som startade i en liten stad nära Reggio i slutet av 40-talet. 
Initiativet till att bygga en barnomsorg kom främst från bönderna. De ville att deras 
barn skulle ha en pedagogisk omsorg som kunde ge barnen kunskap, självkänsla 
och styrka att försvara sig så att de inte blev förtryckta under ett krig, så som deras 
föräldrar hade blivit (Gedin & Sjöblom, 1995). En lärare vid namn Loris Malaguzzi, 
fick höra talas om folkets initiativ och blev så inspirerad att han ställde all sin kunskap 
till förfogande. Det är hans idéer om kunskap och barn som ligger till grund för den 
filosofi som sedermera kom att utvecklas inom den kommunala barnomsorgen i 
området.  Ett pedagogiskt förhållningssätt som pedagoger över hela världen nu låter 
sig inspireras av.  

Barnen antas ha hundra språk men får bara nytta av ett fåtal. För att kunna 
använda sig av fler språk försökte man förena alla dessa i vetenskap, konst, fantasi, 
kropp och själ. Nyckelorden blev upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet och 
förundran. 
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Reggio Emilia står för ett förhållningssätt till barn som gör att man inte vill kalla det 
för en pedagogik. Det är ett sätt att förhålla sig till livet och därför kallar man det för 
en filosofi. 

Malaguzzi såg pedagogik, som något som ständigt måste förändras i takt med 
samhället. Därför ville han inte skriva ner (stänga in) något om vad hans idéer gick ut 
på. Då skulle de genast bli museala!  Metoden i Reggio skulle vara en ständigt 
reflekterande pedagogik, en process som hela tiden skulle förändras. Malaguzzi sa: 
”Strategin att hjälpa barn att växa i kunskap kan aldrig vara låst i en taktik” (a.a. s 
101). 

 
Föräldrarna, som byggde daghemmen, ville skapa en ny pedagogik för sina barn. 

Den skulle grunda sig på att barn ska ha lika rättigheter som vuxna, att de ska ha rätt 
att utveckla sina förmågor, att de ska tas på allvar, bli trodda och respekteras. Därför 
blev målen viktigare än tillsynen. 
Varje barn ses som unikt och är själv huvudpersonen i sin utveckling. Malaguzzi 
brukade tala om tre sätt att se på barn, dels som ett oskrivet blad, ett ’tabula rasa’, 
som man fyller med den vuxnes kunskap. Han anser att barnet har resurser som den 
vuxne ska stimulera så att barnet ‘växer’ och lär sig genom att förstå. Ett barn som 
vill veta, lära och växa barn har en inneboende kraft som kan skapa sin egen 
kunskap. Ett barn behöver vuxna med vilka de kan föra en dialog, utbyta tankar med, 
överskrida gränser med. Vuxna som kan se och lyssna. 
    Varje daghem är uppdelat i tre klasser; treåringar, fyraåringar och femåringar, 
varje ålder för sig, eftersom man anser att det är enda möjligheten att kunna arbeta 
så som man vill och gör. På varje daghem finns c:a sex lärare, tre större klassrum, en 
ateljé med en arteljerista, en piazza (jmfr våra lekhallar), en kokerska och fyra 
medhjälpare. Barnantalet är omkring 75. Tidigt på morgonen och sent på kvällen 
bedrivs inte någon pedagogisk verksamhet och då är medhjälparna hos barnen. De 
städar, hjälper till i köket och tar hand om barnen vid mat och vila. 

Alla barn är på daghemmet mellan nio och fyra, då man bedriver pedagogisk 
verksamhet. Även barn som har någon i familjen hemma. Reggio Emilia-
verksamheten har terminer, men barn kan även vara där sommartid då det är mer 
vanlig barntillsyn. 

Dagarna består av grupparbete i små grupper, fri lek, ibland utflykter till badhuset, 
en gymnastiksal, naturen etc. Intressant inom Reggio Emilia-filosofin är att miljön, ute 
såväl som inomhus, räknas som varande den tredje pedagogen och det är något 
som märks på förskolorna/barnhemmen. Detta märks bland annat genom att material 
finns i barnens höjd och de verkligen är till för att användas av barnen. 

I den ateljé, som finns på alla daghem kan barnen i små grupper arbeta med 
atejeristan, bildläraren, med olika material i projekt och teman, som kan sträcka sig 
över en termin till hela året. Det barnen skapar utifrån sin fantasi finns uppsatt, för 
pedagogerna lägger stor vikt vid att  dokumentera hela verksamheten. Största delen 
av dokumentationen äger rum i ateljén.  

Lärarna arbetar trettiosex timmar i veckan, varav fem är avsatta för möten, 
planering, fortbildning, dokumentation och analys. 

Varje daghem gör upp detaljerade arbetsplaner, med angivna mål, delmål, vad 
man vill dokumentera etc. Men planerna är inte statiska utan kan ändras vid behov. 
Ungefär en tredjedel av projekten är planerade i förväg resten tar form under arbetets 
gång. 

Inom verksamheten talar man om tre pedagoger. Det är förskollärarna, barnen och 
miljön. Ögat ska kunna njuta av miljön, man ska bli glad, stimulerad och få fantasin 
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väckt. Rummet ska vara en plats som barnen kan föra en dialog med. Miljön ska 
uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Här finns fotografier på 
barn och personal, dokumentation, texter som berättar om skolan etc. Allt som är av 
vikt för den tredje pedagogen. 

Kunskap tillägnar man sig genom att forska. De vuxnas uppgift är att stödja 
barnen dels i den strategi de väljer för sitt arbete, att lyssna på dem och att få dem att 
gå vidare. Tyngdpunkten i arbetet ligger på att utforska och reflektera, där 
pedagogen ska vara en utmanare och medforskare. Hypoteser som ställs upp prövas 
på olika sätt, där man samtidigt ger barnen redskap för att möta den moderna, 
föränderliga värld vi lever i. En värld som består av en helhet, inte en sönderstyckad i 
olika ämnesområden. Samtidigt ska de ha roligt!  

Arbetsmetoden är framför allt dokumentation och tema-arbeten, där bilden som 
uttrycksmedel har en stor betydelse. Den ses som ett medel att skaffa sig kunskap, 
att lära sig se. Musik, matematik, naturvetenskap och barnens alla sinnen spelar 
också en stor roll i sammanhanget. Ämnen väljs utifrån barnen, sådant som väcker 
deras nyfikenhet och som intresserar dem. Barnen intervjuas ofta före temaarbetets 
igångsättande för att pedagogerna ska veta vad de har för tankar kring ämnet. Man 
arbetar med högst fem barn i taget i ateljén, daghemmet eller ute i samhället. 

Materialen växlar efter behov även om lera är något som ständigt återkommer. 
Pedagogerna tycker att det är svårt att hindra sig själva från att gripa in i barnens 
lösningar innan det fått pröva sin metod tillräckligt. Barnen är där för att utvecklas, 
skaffa sig kunskap och ta tillvara sina stora resurser. Att ha tillgång till sig själva ger 
dem självkänsla. 
 
 
2.2.8 Pedagogisk dokumentation 
 
Om en lärare vill söka kunskap om den egna praktiken måste hon börja med att 
reflektera över kunskapssökande. Det innebär att hon:  
 

Deltar i en skapelseprocess kring relationen mellan de egna 
handlingarna och elevernas inlärning och utveckling. Genom att praktiska 
erfarenheter görs till föremål för reflektion kan de egna handlingarna 
kritiskt granskas.  (Lärares lärande, Madsén, T. & Alexandersson, M. 
1994 s. 170). 
 

Det gör att hon både kan se och inse vad som sker i undervisningen. Inom Reggio 
Emilia-filosofin, som har sitt ursprung i Italien på 50-talet, har man sedan 1970-talet 
utvecklat en metod att dokumentera det barnen gör dagligen genom video- och 
bandinspelningar och anteckningar. Detta används i fortbildningssyfte för att 
pedagogerna på så sätt, genom dokumentationen, ser sin egen läroprocess och att 
de också blir varse barnens (Varför pedagogisk dokumentation?, Lenz Taguchi, 
H.1997). Barnen blir subjekt när vi utgår från deras handlande och tänkande. 
Pedagogens roll i sammanhanget är att ge de förutsättningar som behövs för att få 
och kunna utvecklas (a.a. s.31). Inom Reggio Emilia-filosofin, skriver Lenz Taguchi 
att man ser barnet som ett konstruktionistiskt barn eftersom det ”ses som 
medkonstruktör av sin kultur och kunskap” (a.a.s.42). 

Hon menar vidare att sättet att se på vad kunskapssyn står för är uppdelat mellan 
världen och subjektet. Dels att kunskapen finns i världen/naturen och kan förmedlas 
från en människa till en annan, men det handlar också om att människan själv skapar 
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sin kunskap och att den aldrig kan vara identisk med naturen/världen. ”Naturen som 
instruktör” lever kvar i våra pedagogiska praktiker, både i form av Deweys och 
Piagets idéer. Det kan liknas vid en statisk kunskapssyn emedan de Reggio Emilia-
insprerade snarare kan liknas vid en dynamisk. Människan som skapare av kunskap 
är ett nytt perspektiv som så sakteliga vinner mark. 

Alexandersson skriver i sin artikel i boken Lärares lärande,(1994) att en 
‘självutvecklande skola’ måste ha lärare som på egna initiativ förändrar sin praktik 
och då i dialog med sina kollegor, upptäcker att det finns nya och bättre sätt att 
genomföra undervisning på. 
 
 
2.2.9 Bifrost 
 
Bifrostskolan är en friskola, som ligger i Herning på Jylland. I boken Möjligheternas 
barn i möjligheternas skola (1998), står det att i Danmark finns många friskolor, vilket 
grundar sig i att N. T. S. Grundtvig ansåg att föräldrar skulle ha möjlighet att grunda 
just den skola som de önskade för sina barn. En del skolor knyter an till en politisk 
ideologi, en religiös rörelse eller till en viss bestämd pedagog. 

Bifrostskolan står helt utanför dessa kategorier. Skolan har en människosyn, en 
samhällssyn och en syn på undervisningen som står i ständig växelverkan med 
samhällsutvecklingen och basvetenskaperna psykologi och pedagogik (a.a. s 164). 

Hasse Hansson skriver i SOU1996:22 (s. 139) om att skolan startades av två 
lärare som tillsammans utvecklat en pedagogik inom den progressiva idetraditionen. 
De startade skolan från noll med en låg budget, 1987. Dessa lärare, Bodil Johanssen 
och Ann-Louise Rathe, hade i många år experimenterat med tematiskt arbete, 
modulindelning och teamwork, men ville nu arbeta på en vidareutveckling och få en 
helhetslinje för hela skolgången. Skolan startades tillsammans med en grupp 
föräldrar (Johansen, Rathe & Rathe, 1998). Då var det 30 elever fördelade på de tre 
yngsta klasserna med tre lärare. 1995 fanns det 170 elever fördelade på klasserna 0-
9, 15 heltidsanställda lärare, två fritidspedagoger och sex fritidspedagogassistenter. 

Skolan är en s.k. heldagsskola och har därför förutom skola även 
fritidsverksamhet. Styrelsen är föräldravald och ansvarig inför ministeriet. Skolans 
ledare har det pedagogiska ansvaret. Styrelsen har beslutat att det inte får finnas fler 
än 18 elever i varje klass. 

Alla skolans lärare samarbetar om skolans pedagogiska linje. För att behålla den 
progression som det pedagogiska arbetet har från stadium till stadium, har man 
gemensamma möten var tredje vecka och en gemensam planeringsvecka före 
skolstarten. Ofta arbetar de olika stadierna med samma övergripande tema. Lärarna 
har dessutom ett stadiemöte en gång per vecka då stadiets aktiviteter planeras. Varje 
klass har en klasslärare, som håller kontakten med föräldrar och som varje dag har 
lektioner i den egna klassen ibland tillsammans med ämneslärare. Barnen 
samarbetar dessutom varje dag med barn i andra klasser, ibland i form av att äldre 
barn undervisar yngre. 

Viktigt är att man inser att en lärare inte vet allt och att man därför även kan 
engagera föräldrar, gästlärare eller andra experter i undervisningen. Barnen ska få 
det bästa. 

I skolan sker många möten både genom föräldrasamtal, föräldramöten, 
ämnesmöten etc. Klassfester ordnas både med och utan föräldrar, med lärare och 
föräldrar samt barnfester som föräldrarna anordnar.  
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Skolan arbetar alltid utifrån ett inspirationstema som hämtas från kultur- och 
naturupplevelser. Man hinner med ca. tre teman per år och de presenteras genom 
flera olika upplevelser där barnen kommer fram till ett deltema, som de sedan arbetar 
med de närmaste veckorna. Till varje tema görs en preliminär plan upp för hela 
skolan, där temats mål, innehåll och möjligheter presenteras. Lektioner i vanlig 
mening har man inte utan när man väl har fångats av ett tema så arbetar man både 
på skoltid, fritid och hemma (a.a. s.166). Hansson skriver i SOU 1996:22 om att man 
i Bifrostskolan i all undervisning utgår från det jämlika samtalet mellan barn och 
vuxna. I det uppstår barnens frågor och det bestämmer självt i vilken riktning det vill 
gå. Det är inte alltid man väljer rätt men man lär sig mycket av att välja fel också. 
Skoldagen är uppdelad i moduler om 90-minuterspass. De är tre till antalet och 
består av en 
• ämnesmodul 
• kunskaps- och färdighetsmodul (kurs) 
• verkstads- eller projektmodul. 

 
I ämnesmodulen undervisar man i danska, matematik, engelska, tyska, fysik, 

musik, idrott, träslöjd, syslöjd och hemkunskap med ett relevant innehåll i förhållande 
till pågående tema. Undervisningen är klassindelad och tyngdpunkten ligger på 
metoder och färdigheter. 

I kunskaps- och färdighetsmodulen fördjupas barnens kunskaper i det aktuella 
temat. De lär sig nya tekniker som de senare kan använda i det självständiga 
verkstads- och projektarbetet. 

I verkstads- och projektmodulen arbetar barnen tvärvetenskapligt mellan 
klassnivåerna (BILAGA II ). 
 
På låg- och mellan stadiet har man också tre moduler nämligen; 
• läs- och skrivverkstaden 
• laboratoriet 
• målarateljén 

 
I den första modulen arbetar man verbalt, med läsa / skriva-orienterade aktiviteter, 

i laboratoriet med experimenterande aktiviteter och målarateljén med bildspråk där 
uttryckssidan framförallt förstärks. 

Undervisningsmaterialet tillverkar lärarna i lärarlaget. När ett tema är avslutat 
samlas allt material i pärmar. Biblioteket används flitigt och man har tillgång till olika 
‘tekniska’ material såsom dator, skrivmaskin, bandspelare, skärmaskin, ljusbord etc. 

Resurser avsatta för material används främst till papper, konkreta material, 
redskap, instrument och maskiner. Elevernas eget arbetsmaterial förvaras i 
plastbackar i klassrummet. 

Miljön har en stor betydelse för skolans pedagogiska linje. Det finns t.ex. inga 
dörrar. Detta för att man ska ha möjlighet till en nära kontakt för kommunikation och 
inspiration emellan klasserna, men varje klass har dock sitt eget rum. Barn och lärare 
har inga fasta platser i klassrummen och det finns aktivitetsmöjligheter överallt 
(BILAGA III). Bibliotek och resursutrymmen är placerade mitt i skolan. 
Verkstadsmodulerna förändrar klassrummen. Ett blir till skrivarverkstad, ett till 
laboratorium och ett till ateljé. De enda ämnesrum som finns på skolan är de i musik, 
slöjd och fysik. Idrott och simning sker på en närbelägen skola. Det finns också en 
stor sal som används för allehanda aktiviteter.  
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Utgångspunkten i Bifrostskolan är det jämlika samtalet och den har sin grund sig i 
den sofistiska filosofin, där barns frågor och funderingar tar form. Hansson skriver i 
SOU 1996:22 att det som gör ett starkt intryck på honom är att eleverna  från den 
talarlista man gjort upp, får behålla ordet så länge de vill.  Kamraterna lyssnar till vad 
var och en säger. Läraren har en självklar auktoritet och leder samtalet. 
Hansson poängterar också att inspirationen till skolans pedagogiska idé hämtar man 
från kulturen. ”Konsten är också sinnenas språk och innehåller både känslomässiga 
och intellektuella dimensioner” (a.a. s 142). 

Hansson menar också om att det som är så speciellt för Bifrostskolan är att man 
praktiserar en heltäckande pedagogik utan att ha en renodlad pedagogisk lära.  Han 
skriver att det är ett gränsöverskridande projekt med pedagogiska blandformer. 
Lärarna har utifrån lånade idéer skapat något eget, där man sätter barnet i centrum 
och lyssnar till det. För att kunna göra det har man skapat den arbetsmiljö och 
sociala form som krävs för undervisningen. 
 
 
 2.3 Sammanfattning och reflektion 
 
Samtalet utnyttjas och används på olika sätt inom de olika praktikerna och det är 
likadant med kreativitet, skapande och fantasi. 

Vygotskij liksom Bergström talar om vikten av barnets kreativa förmåga, som ger 
uttryck i skapande och förståelse för hur saker och ting fungerar. Det är en förmåga 
som barnet tillgodogör sig i och genom leken. Bergström anser att barn får 
koncentrationssvårigheter genom att matas med kunskap och information som 
sträcker sig över dess toleransgräns. För att förhindra en sådan situation, anser han, 
att det hjälper att leka mer och läsa mindre, det är lusten som är en viktig del i en 
skapande kreativ process. Vygotskij betonar också fantasins och lekens betydelse för 
mänskligheten genom att visa på de forskare, vars uppfinningar vi drar nytta av idag 
och som föregåtts av en lång kreativ process. 

Gardner anser också att teori och praktik ska följas åt när man inhämtar kunskap. 
Elever måste ha lust att lära för att förstå det de lär. Det kommer till uttryck när de 
märker att de har nytta av och kan använda sina kunskaper. Intressant i 
sammanhanget är Gardners olika intelligensprofiler som, i den mån de existerar, 
visar på att vi är olika och att det därför måste finnas möjligheter att lära på olika sätt.   

Till de pedagogiska inriktningar som länge medvetet arbetat med barn, utifrån 
deras tankar, frågor, skapande etc. hör Reggio Emilia-filosofin. Det pedagogiska 
arbetet sker där oftast i tematisk form men med utgångspunkt från barnens frågor 
och funderingar om naturvetenskapliga fenomen. Denna nyfikenhet hos barnen 
måste stillas och det tycker pedagogerna sker bäst genom att barnen själva 
undersöker varför, hur etc. kommer det sig att…?. Personalen litar på barnen och ger 
dem ansvar att hantera det även om de naturligtvis lägger ner mycken tid och arbete 
på att ‘servera’, planera och se till att allt fungerar. Den ständiga fortbildning, som 
pedagogerna anser nödvändig, sker genom att de kontinuerligt dokumenterar det 
som sker i barnens pedagogiska process. Samtal som sker under kreativa processer 
dokumenteras. Detta för att kunna utveckla och reflektera över barnens tankar och 
frågor som uppstår under själva aktiviteten och på så sätt kunna ta tillvara nyfikenhet 
och lust i lärandet. Här kan finnas en grund för kommande teman.  

När jag jämför Reggio Emilia med Maria Montessoris sätt att lära ut hur kunskap 
hämtas in så saknar jag till stor del den kreativa/skapande sidan. Lusten finns mest i 
att barnen väljer sitt material och tar sig den tid som deras medfödda behov av att 
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lära behöver. Det intressanta med materialet är att en konkret idé omvandlas till att 
bli mer abstrakt och att det kunskapsmässigt bygger på en progression genom att gå 
från ett enkelt till ett mer komplicerat innehåll. Likaså att det finns en korrigering i 
materialet, som gör att barnet själv styr inlärningsprocessen. Jag tycker att det här 
materialet är alltför strukturerat och lämnar föga utrymme för egna kreativa fantasier 
som skulle kunna användas i inlärningsprocessen. Materialet tar över pedagogens 
roll, som mest kan liknas vid en instruktör till hur materialet ska användas! 

Inom Bifrostskolan i Danmark har man en klar ideologi. Liksom Montessori har 
man en progression i lärandet som ska visa sig i de resultat eleverna uppnått när de 
går ut grundskolan. Därför arbetar de både tematiskt och med varje ämne för sig. Det 
är pedagogerna som introducerar teman för eleverna genom en upplevelse i någon 
form, gärna av ett kulturellt slag. Alla teman har en medvetenhet i sina upplägg som 
har arbetats fram under en längre tid av pedagogerna. De anser att det klart ska 
framgå att det finns en helhetssyn på lärandet och att ämnena därför ska integreras. 
Därför är det också viktigt att eleven förstår att lärande är något som sker inne i 
personen och inte något som sker utanför. Pedagogerna kräver ett engagemang där 
eleven är delaktig såväl med hjärna, som med hjärta och hand. Ett tema är inte 
statiskt trots det noggranna upplägget, utan det förändras genom både genom 
fantasi och samtal. Pedagogen har dock hela tiden den övergripande rollen och 
därmed också ansvaret för resultatet av både lärandet och temats genomförande.  
Det är en pedagogisk modell som jag tror har en utvecklingspotential, framför allt 
inom den kreativa/skapande sidan. Inom Bifrostskolan verkar det idag vara så att 
produkten är det viktiga och inte vägen dit.  

Om jag jämför de tre sist nämnda pedagogikerna så har de, olikheterna till trots, 
en hel del likheter. Tematiskt arbetar både Reggio Emilia och Bifrost, där Reggio 
Emilia utgår från barnen vid val av tema och inom Bifrost arbetar pedagogerna fram 
ett tema, som de sedan presenterar för barnen. Miljön är viktig inom alla tre 
pedagogikerna, där Montessoris kan ses som den mest strukturerade med sitt 
material av lådor, färgsystem etc. Bifrostskolans vikt vid miljön ligger inte minst i att 
skolan verkligen är byggd för sitt ändamål. Rummens storlek, placering och ändamål 
utgår från en väl genomarbetad pedagogik. Här finns också, liksom inom Reggio 
Emilia, barnens kreativa avtryck synlig i miljön till glädje och inspiration. Var finns den 
på Montessoriskolorna? 
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3 Styrdokument 
 
3.1 Läroplanen 
 
I grundskolans läroplan (Lpo 94, Skolverket, 1998) står att skolan ska vila på en 
bestämd värdegrund där det finns speciella mål och riktlinjer som gäller för skolans 
arbete. I kursplanerna uttrycker staten de krav den har på undervisningen i olika 
ämnen. Målen, som eleven ska ha uppnått dels efter det femte året och efter det 
nionde, beskriver en miniminivå av kunskaper. Dock poängteras det att de allra flesta 
kommer eller ska komma längre i sitt lärande. 
 
I kursplanen för bild står det vad som ska vara grundläggande för undervisningen.  
Det är bl.a.: 
• att eleven utvecklar sin förmåga att skapa och kommunicera med bilder 
• skall stärka elevernas lust att arbeta med bilder 
• möta deras behov att bearbeta och gestalta iakttagelser 
• att uttrycka åsikter, känslor och erfarenheter i ett bildspråk 
• utveckla deras känsla för bildens uttryckssätt (s.11) 

 
I den gällande kursplanen betonas vikten av elevens förmåga att i vårt 
informationsteknologiska samhälle kunna tolka, analysera och kritiskt granska bilder.  
Härtill kommer att praktiskt kunna tillämpa och analysera samspelet mellan text, ljud 
och bild.  

Förutom konstbilder, foto, reklam så ska det tas upp rörliga bilder såsom film, 
television, video, den datorgenererade bilden, tredimensionell bild etc. 

I kursplanen står det att bilden som språk och bildframställningen ska vara 
centrala begrepp inom ämnet. Eleven ska ges tillfälle att få utökade 
uttrycksmöjligheter genom att lära sig: 
 
• se och iaktta 
• att framställa bilder 
• att se och tolka bilder 
• att använda bilder (s.12) 

 
 
I LpO 94 står det att när eleven kommit till sitt femte skolår skall detta ha resulterat i 
att eleven ska ha utvecklat sin förmåga att framställa bilder med hjälp av olika 
redskap och tekniker. Eleven ska också kunna använda sig av bilder när de berättar, 
beskriver eller vill förklara något. De ska även kunna tolka och beskriva bilder och 
känna till något om olika epoker och kulturer. 

 
 
Efter nionde skolåret skall eleven dessutom ha utvecklat sin förmåga att framställa 
bilder med hjälp av olika sorters teknik och kunna använda egna och andras bilder i 
bestämda syften. De ska kunna tolka, kritiskt granska och analysera olika sorters 
bilder. Det gäller även rörliga bilder. Eleverna ska känna till några bildkonstnärer, 
som är framträdande. Dessutom ska de ha kunskap om bildens roll i samhället och 
inom kulturen. 
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I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet,1998) står att läsa (s.5) : 
 

att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet. 

 
 
Skolan ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (a.a. s.6) vilket 
innefattar att man ska ta hänsyn till att det finns olika vägar att nå kursplanens mål. 
Sålunda måste hänsyn tas till att undervisningen inte kan utformas exakt lika för alla. 
Eleven ska stimuleras till att inhämta kunskaper. Detta ska ske i samarbete med 
hemmen. 

Skolan ska ses som ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling. För att ha en aktiv inlärning menar man att skapande arbete och lek är en 
väsentlig del i det aktiva lärandet. Därför ska olika metoder att tillägna sig och att 
kunna använda sig av ny kunskap vara viktiga. Eleven ska kunna orientera sig i en 
komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
 

För att uppnå resultat finns det olika metoder att använda sig av. I de lägre 
åldrarna kan t.ex. leken vara av stor betydelse för att inhämta kunskap. 
Skolan måste därför ha en ständig diskussion om vad som är kunskapsbegrepp 
och kunskapsutveckling. Är kunskap fakta, förståelse, färdighet och / eller 
förtrogenhet? Lpo94 säger att: ”varje elev ska bilda sig och växa med sina 
uppgifter” (s.8) 

Läraren ska i sin undervisning sträva efter att ‘balansera och integrera kunskaper i 
sina olika former’ (s.11). Det innebär att varje elev har rätt att få uppleva olika uttryck 
för vad kunskap är. Därför ska både intellektuella och praktiska uttrycksformer 
uppmärksammas. ”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 
form ska vara inslag i skolans verksamhet” (s.8). 

I Lpo94 säger man uttryckligen att eget skapande hör till det som eleven ska 
tillägna sig. Eleven ska ha en lust till att lära. För att nå de mål, som är uppställda, 
måste skolan utvecklas. Här kommer de utvärderingar som ständigt görs av 
verksamheten till nytta och att därmed kan nya metoder prövas och utvecklas. 

Det poängteras i Lpo94 att detta arbete måste ske i ett samspel mellan skolans 
personal och elever och att även hemmen och det omgivande samhället ska 
medverka till utvecklingen 

Christer Stensmo skriver i sin bok Pedagogisk filosofi att läroplanen är ett program 
för att styra och kontrollera en utbildning, särskilt dess innehåll (1994, s.17). Han tar 
upp frågor som t.ex. vad kan vi veta, hur ska vetandet organiseras och varför ska 
man välja ut ett visst vetande, vissa moment och ämnen? Ska den kunskap som väljs 
ut kunna vara nyttig, rationell eller ska den kunna representera vårt kulturarv. 
Stensmo skriver vidare att ”varje pedagog, vare sig denne har en explicit eller implicit 
teori om/för sitt arbete, bör ha en uppfattning om några filosofiska frågor som utgör 
grunden för en pedagogisk teori” (a.a. s 18). 
 
 



21 

3.2 Läroplansvisioner. 
 

 
Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, uttalar sig i en intervjuartikel i 
Pedagogiskt Magasin (4/1996 s.12f), om läroplanen. Han tycker att den borde vara 
en spiralläroplan där grundläggande idéer återkommer då och då under elevens 
skolgång. Han motiverar sitt uttalande med att det passar utvecklingsmässigt. Elever 
i 8-14-årsåldern skulle specialisera sig på ett fåtal ämnen emedan de äldre, 14 -21-
åringarna, skulle studera ett ‘brett spektrum av ämnen’. Gardner anser att studierna 
ska uppfylla minst tre krav. De ska vara intressanta för eleverna, centrala för ämnet 
och så ska de exponera ett tydligt tankemönster inom disciplinen.  
 
Det är inte så viktigt vad de studerar. Det är viktiga är att väcka elevernas 
intellektuella nyfikenhet och att få dem att läsa böcker. Här måste man komma ihåg 
att det är i Amerika han verkar och att det i Sverige är bättre ställt med läsandet hos 
ungdomarna. En amerikan läser i genomsnitt en bok/år. Gardner ger i intervjun (a.a.) 
några exempel på olika sätt att individualisera undervisningen. Här följer några 
exempel: 
Tid, som med fördel skall ske inom olika projekt, där det då också ges tid att fördjupa 
sin kunskap. Ny teknologi är ett redskap, som kan användas. Han tycker att 
lärlingssystemet är bra för att elever då kan lära sig av människor som utövar ett 
yrke. Han anser att eleverna i möjligaste mån ska lära sig lösa matematiska problem. 
På så sätt lär man sig att förstå de verkliga principerna genom att man själv kommit 
fram till lösningen. I det här fallet kommer människans olika intelligensprofiler fram. 

Gardner efterlyser en utbildning där praktik och teori kan gå hand i hand. Gardner 
anser att var och en ska göra det han/hon är bäst på, samtidigt som han funderar 
över varför det är så svårt att förändra skolan i denna riktning. Känt är att många 
människor undervisar på samma sätt som de själva en gång i tiden blev undervisade 
på. 

Torsten Madsén, utbildningsledare, skriver i introduktionen till den andra svenska 
utgåvan av Howard Gardners bok, Så tänker barn - och så borde skolan undervisa 
(1998) om att Gardner på senare år allt mer intresserat sig för frågor om 
‘kreativitetens natur’. Gardners huvudfråga formulerar Madsén så här, 
 

Hur kan det komma sig att barn, som bevisligen alla har en oerhörd 
kapacitet för lärande, så ofta lyckas mindre bra i skolan?(a.a. s.10) 

 
Forskning visar upp en massiv bild av ‘missuppfattningar och stereotypier hos 

eleverna, när man försöker komma lite djupare i deras tänkande’, skriver Madsén. 
Därför söker Gardner efter en i verklig mening förståelseinriktad undervisning som 
fokuserar kognitiva aspekter. Därmed ska inte betydelsen av känslor förnekas. 

Madsén har själv sedan 80-talets början arbetat med att föra ut forskningsresultat 
om elevers lärande till lärare. Han märker nu att de problem som tidigare inte 
ifrågasattes med skolans traditionella sätt att undervisa, förändrats och att allt fler 
börjat söka efter nya metoder att undervisa på. Pedagogiska frågor har börjat 
diskuteras och hamnat i fokus på ett helt nytt sätt.  

Madsén anser att Gardners bok ger en helhetsbild av lärandets utveckling och att 
den tydligt visar på sambanden mellan det som händer mellan femåringarna i 
förskolan och de högskolestuderandes svårigheter att förstå grundläggande begrepp. 
Han skriver att Gardner förklarar det med att de ‘teorier’ som barn i tidig ålder intuitivt 
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själva utvecklat för att förstå begrepp såsom t.ex. liv och död, har en otroligt stark 
förmåga att hänga kvar genom livet. Detta förklarar han med att det är ofta begrepp 
som om och om igen blir bekräftade. Dessa ‘teorier’ som ofta är grundade på egen 
erfarenhet vinner därför i den traditionella skolan. ‘Teorierna’ måste tas på allvar, 
lyftas fram och medvetet utmanas. Deweys gamla teorier om progressiv pedagogik 
gäller fortfarande men måste kompletteras med nya idéer, anser Gardner. 

Mikael Alexandersson, lektor i pedagogik, betonar i en artikel i Pedagogiskt 
Magasin (3/96) vikten av att bryta skolans indelning i teoretiska och praktisk-estetiska 
ämnen. Eleven måste själv lära sig hantera kunskapsinhämtandet av ett nytt stoff. Då 
först kan eleven utnyttja sina sinnen och sin motorik, när praxis binds samman med 
teori och eleven kan förena tankar och känslor. Han anser att skolan ska svara för att 
utveckla och utbilda ‘hela’ människor. För att kunna göra det skriver Alexandersson, 
att elevens analytiska förmåga måste integreras med både inlevelseförmåga och 
kreativ förmåga. Intelligens och analys måste knytas till förmågan att känna och 
erfara i vid mening. Genom skapandet kan eleven pröva och ompröva sitt sätt att 
förhålla sig till sin förståelse av verkligheten. Alla olika estetiska uttryck ger oss 
sinnliga, känslomässiga och fantasipräglade impulser, skriver han vidare, är också 
konkreta bevis på att vi använder naturens krafter och material för att kunna utveckla 
våra liv. Kreativt tänkande måste utvecklas i skolan. 

Alexandersson skriver i artikeln också om hur egendomligt det är att fantasi, 
skapande och intuitivt tänkande inte ges utrymme i skolan. Detta trots att vi idag 
kommunicerar via datorer, visuella tecken och bilder i allt större utsträckning. Vikten 
av tolkningar och utseende får en allt större betydelse men skolan fortsätter att på ett 
ensidigt sätt prioritera texten som medium. Alexandersson är övertygad om att skolan 
måste uppmuntra eleven att uttrycka ett flerdimensionellt estetiskt uttryckssätt. 
Skolan måste utveckla elevens varseblivningsförmåga och stimulera tolkning och 
reflektion. Skolan behöver hjälpa eleven att ta tillvara och utveckla den visuella 
nyfikenhet som legat till grund för elevens begreppsbildning. Alexandersson skriver 
att den fundamentala undervisningsförmågan handlar om att göra eleven visuellt 
medveten. Estetiska uttryck är därför en väg att lära känna sig själv bättre och 
därmed världen. För att en estetisk utveckling ska kunna komma till stånd måste 
eleven bli medveten om sina olika idéer, sina valmöjligheter ifråga om innehåll och 
metod, sitt framställningssätt, sin iakttagelseförmåga och sina olika överväganden. 
Då först kan vi tala om att ‘hela’ eleven utvecklas. Skolan måste utarbeta strategier 
för att en gräns- och ämnesöverskridande samverkan kan ske inom det estetiska 
fältet. Mångfald skapas genom att ämnen berikar och kompletterar varandra och en 
estetisk medvetenhet ökar. 
 
 
3.3 Elevens bild av skolan 
 
I boken En annan skola (Lind & Åsén, 1999, s.19) ställs en viktig fråga angående 
skolans sätt att se på lärande, nämligen: ”Vad innebär det att vara elev i dagens 
skola?” Svaret blir att frågan till stor del gäller elevdemokrati, rättigheter och 
inflytande. Därför blir det mycket viktigt att vid utvärderingar finna metoder som ger 
eleven en ‘röst’ och rättvisa i bedömningen . Då kan kanske den metod som tas upp i 
boken vara värd att beakta, nämligen att ta hjälp av elevers bilder. På så sätt kan en 
ny kunskap utvecklas om skolan från ett elevperspektiv. 

Tidigare utvärderingar har framför allt fokuserats på elevers prestationer i olika 
ämnen och det gör att man endast får fram en liten del av elevers reella kunskap. 
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Den del av elevers utveckling som sker på raster, i uppehållsrum, på skolgård etc. 
synliggörs aldrig. 

Att utvärdera skolan utifrån elevers bilder ska inte ses som ett 
utvärderingsalternativ utan som ett komplement till annan form av utvärdering av 
verksamheten. 

Viktigt är att beskriva och utvärdera skolan som utvecklings- och läromiljö ur 
elevperspektiv. Skolan har förutom ett pedagogiskt rum också ett socialt rum som har 
stor betydelse för barn- och ungdomskulturen. Detta kan synliggöras genom ett 
bildspråk.  
 
 
3.4 Sammanfattning och reflektion 
 
I Lpo-94 sägs uttryckligen att läraren ska sträva efter att ‘balansera och integrera 
kunskaper i sina olika former’. För att nå det målet ska man se till att eleven 
tillgodogör sig skapande både intellektuellt och praktiskt. 

Viktigt blir då att eleven får ta del av dans, drama, musik, bild etc. för att kunna 
skapa sig en egen uppfattning om samhället i den komplexa verklighet vi lever i. Det 
måste finnas en lust att lära och skolan måste anpassa sig till varje elevs 
förutsättningar. 

I kursplanens (Lpo94, Skolverket,1998) uppnåendemål står att eleven ska inhämta 
vissa kunskaper i ämnet bild dels efter femte året och efter det nionde. Här finns en 
progression i kunskapsinhämtandet.  

Gardner ( De sju intelligenserna, 1994) tar i sin vision om en ny läroplan upp en 
diskussion om ett nytt sätt att lära där teori och praktik får existera sida vid sida.  

Enligt Madsén (Lärares lärande, 1994) har detta skett genom att pedagogiska 
frågor har börjat diskuteras och i samband därmed har det uppstått nya metoder att 
undervisa på.  Gardner söker efter en förståelseinriktad undervisning som fokuserar 
kognitiva aspekter. Den progressiva pedagogiken gäller fortfarande men den måste 
kompletteras med nya idéer. 

Detsamma är Alexandersson (Pedagogiskt Magasin 3/96) ute efter när han skriver 
att man måste bryta skolans indelning i teoretiska och praktisk/estetiska ämnen. Han 
talar om att förena alla våra sinnen och att ge eleverna ansvar för att kunna behandla 
sitt kunskapsstoff. Han talar om att skolan måste hjälpa eleven att bli visuellt 
medveten. Elevens varseblivningsförmåga måste utvecklas och man måste stimulera 
tolkning och reflektion. Lind & Åsén (En annan skola, 1999) tar upp den roll som det 
sociala rummet spelar i skolmiljön. Där också kunskap och utveckling sker men som 
ofta glöms bort eftersom det mesta fokuseras på elevers prestationer i olika ämnen. 
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4 Empirisk del 
 
4.1 Problemformulering 
 
I litteraturdelen har jag försökt få kännedom om olika teorier och praktiker som har en 
pedagogisk syn på barn och lärande som ger tydliga avtryck i barns olika sätt att 
inhämta och förstå kunskap. 

Jag vill synliggöra elevdemokrati, fantasi, skapande och lust som 
betydelsebärande för förståelsen av kunskap. Här har de lokala politikerna ett stort 
inflytande på hur skolans undervisning får och kan utvecklas. Det måste finnas mod 
för att våga förändra och tro på enskilda pedagogers inre övertygelse att förmedla 
kunskap på ett för tiden relevant sätt i samhället. Frågan för den empiriska delen blir 
således: 
 
Kan bilden som ämne och pedagogisk metod användas vid inlärningsprocesser för 
förståelse av fakta? 
 
 
4.2 Metod och uppläggning 
 
Jag valde en bildklass på  en skola i Kristianstad som objekt för min undersökning. 
Jag har gjort många studiebesök i klassen och via dokumentation försökt klargöra för 
mig vad som händer i den här klassen som skulle kunna betraktas som speciellt. 

Genom intervjuer har jag försökt få fram hur läraren såg på sin pedagogiska roll 
och vilken som var hennes filosofi kring lärande. Jag har inte tagit med kollegors syn 
på metoden, mer än när det berört klassen vid något enstaka tillfälle. 

Jag tar upp politikernas roll i det som varit och lite av det som är på gång, men 
någon intervju har jag inte gjort med berörda politiker. 

Bildklassens framtid kommer dock fram under det besök jag gjorde på ett 
föräldramöte och även i de enkäter som föräldrar besvarat. Barnens enkät redovisas 
också, men gav inte så mycket. Antingen var frågorna för svåra eller också berodde 
det på att klassläraren var sjuk den dagen och att det var en viss oro i klassen. 

Slutligen gör jag en analys och sammanfattning av resultatet av metoden. 
 
 
4.3 Redovisning av intervju med klassläraren i bildklassen 
 
4.3.1 Presentation av läraren 
 
Läraren Holmström har varit verksam som lärare sedan 1975, då hon gick ut 
lärarhögskolan i Kristianstad. Hon har undervisat sedan dess och varit på den nu 
aktuella skolan i 9 år.  Hon undervisar i en 3 -5:a med 30 elever.  Åtta elever går i åk 
5, tio i 4:an och tolv går i 3:an, av dessa är åtta pojkar. Holmström anser att gruppen 
är för stor. Skolan består dessutom av fyra så kallade barnskoleklasser, vilket 
innebär att det är åldersintegrerat i åk. 0 – 2 med cirka 30 elever/klass. Det gör 
således c:a 120 elever, dessutom finns det fyra klasser med 3 - 5:or, som har mellan 
30 elever till 33 i varje. Totalt gör det att det finns omkring 250 elever på skolan. 
Klasserna är för stora och därför planeras det att inför hösten splittra dem och att 
bilda ytterligare en klass, vilket dock inte berör Holmström, som är ensam lärare om 
att ha en bildklass på skolan. Bildklassen startade läsåret -97/98. 
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4.3.2 Bildprojektet 
 
Idén till att undervisa, med bilden som ‘motor’ fick läraren genom att hon i sin vanliga 
undervisning tidigare märkt att det faktiskt gick att tända de mest motsträviga  barn. 
Genom att använda bilden och genom att själv vara tillräckligt engagerad och väl 
förberedd och på ett aktivt sätt engagera sig i barnens bilder så kan man lyfta dem 
kunskapsmässigt. Holmström säger i min intervju att hon tycker att det är lite ‘tjusigt’ 
när man lyckas med något sådant för att det är så avhängigt på en själv när barn 
tycker att de lyckas i bild. Det är viktigt för folk att få en känsla av att lyckas. 

Därför tyckte läraren att det skulle vara roligt att se, om man kan lyfta barn som 
inte är speciellt intresserade av bild, hur högt skulle man då inte kunna lyfta dem som 
verkligen var intresserade av bild och även kunna utnyttja deras intresse. Holmström 
tycker att man då också kommer in på hur viktigt det är att ha en ‘snygg’ 
bildundervisning för folk i allmänhet och att det inte ska vara så fattigt ute i skolorna 
utan att man ger alla en chans att utvecklas. Hon menar att det absolut går för under 
de år som hon arbetat som pedagog har det inte ens i de ‘tramsigaste’ klasser  varit 
någon som inte tyckt att det varit roligt med bild. Det tycker hon är förvånande 
samtidigt som hon tror att det beror på hur man lägger upp ämnet och hur seriös man 
är. 

Läraren säger vidare att idén till en bildklass uppstod ur dessa tankegångar. Om 
man skulle kunna samla barn som verkligen är intresserade hur långt skulle man då 
kunna lyfta dem och skulle man då kunna få igång en diskussion om bildämnet. 
Läraren funderade över hur man skulle kunna använda sig av bilden på ett bra sätt 
så att den inte självdör som ämne, vilket hon tycker håller på att ske nu i årskurserna 
3 - 5. Hon tror att det är bättre i lägre årskurser. Viktigt var också att börja diskutera 
de estetiska ämnenas existens och att verkligen ta vara på dem i skolan. 

Läraren berättar vidare om att hon plötsligt fick en chans att försöka samla barn till 
en speciell bildklass. Syftet med detta var ett önskemål om att man i undervisningen 
skulle kunna stimulera barnens intresse för bilden, som de har och på så sätt skapa 
ett livslångt behov av att alltid uttrycka sig i bild och att använda, att läsa bilder och 
att skapa egna. Läraren tror att folk blir fredligare och lyckligare om de är lite kreativa 
med sina händer och om de kan njuta av olika kulturella händelser. 

När hon fått tillstånd från skolans ledning så sökte hon projektpengar från barn och 
utbildningsnämnden och beviljades dessa av dåvarande skolchef, Samuelsson. Hon 
beviljades 30 000:-, som hon använt till att dels rusta upp lokalen som fanns i 
källaren och som hon skulle få disponera och dels till att köpa in material för 
verksamheten. Hon säger sig tro på ett bra material, som bas och dessutom så köpte 
hon en drejskiva.  Läraren tycker att det är viktigt med lite bredd på verksamheten 
och ville därför arbeta med lera och skulptur. 

Pengarna är nu slut och nu får hon klara sig på de ordinarie läromedelspengarna, 
som ligger på omkring 13 000:-/år.  Dessa använder hon i huvudsak till att bygga upp 
ett referensbibliotek, som varje år kompletteras. Barnens enda egna böcker är de 
som de har i engelska och matematik. Pengarna måste också räcka till vissa 
kompletteringar i bildämnet. Holmström säger sig inte heller vara främmande för 
tanken att säga till föräldrar t.ex. ‘är ni beredda att lägga en hundralapp till 
bildmaterial’, med tillägget att hon inte vet om man får det…. 
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4.3.3 Pilotklass 
 
För att få gå i den här klassen ska eleverna ha ett genuint intresse för bildämnet eller 
ha en bildförmåga som ligger lite över normalprestationen. Ingenting annat. Detta är 
viktigt för att man ska få lite ringar på vattnet och på så sätt kunna se hur högt man 
kan nå genom att samla barn som har ett gemensamt intresse i en och samma klass. 
Därför har man inträdesprov, som går till så här: 
 
• Först har hon ett informationsmöte med föräldrarna till de barn som har anmält 

att de är intresserade av att gå i bildklassen. Hon förväntar sig att föräldrarna går 
dit så att hon exakt kan informera om vad som kommer att hända.  

                                                                                                                              
Antagningen går till så här: 
 
• Läraren pratar först lite med varje barn som sökt till klassen, då hon framför allt 

kollar upp att det är barnet och inte föräldrarna som sökt. Det får heller inte vara 
kompisarna det handlar om, utan att det verkligen är ett eget val och att man 
kanske till och med är beredd att avstå lite från kompisarna eftersom det inte är 
säkert att hela ‘gänget’ kommer med. Det är viktigt att veta vad man ger sig in på. 

 
• Därefter pratar läraren med den personal, som känner barnen. De har en mycket 

viktig funktion. Hon för anteckningar.  
 
• Så träffar läraren barnen nere i bildsalen, där var och en får måla eller teckna ett 

litet stilleben och dessutom illustrera en av  två dikter/texter. Den ena är välkänd 
för det är ‘Ekorren satt i granen’ och den andra handlar om en flicka, som i 
solnedgången rider på sin häst längs stranden. 

 
• Läraren antecknar under samtalet som hon för med barnen under 

bildframställningen. 
 
• Bilderna kodas och lämnas därefter över till estetiska programmet, som endast 

har en rådgivande funktion. 
 
• När läraren sedan tycker att hon har ett förslag på vilka som ska tas in, så 

samlas personalen (dvs. olika representanter från varje barnskola, fritidshem 
etc.) igen och då diskuteras de, som är antagna. Finns det då barn, som någon 
anser har blivit förbigången så har man möjlighet att ändra på det. 

 
• Därefter går läraren ytterligare runt ett varv där hon föreslår vissa i en klass och 

samtidigt frågar läraren ‘vad tycker du’? 
 
• Så drar hon ihop alla än en gång och avger sitt förslag på vilka som antagits. 

 
Det har varit tufft att välja ut åtta stycken av 21. Men alla var överens, så det var inga 
konstigheter.  

Antagningsförfarandet försöker läraren göra så rättvist som det nu någonsin är 
möjligt. Hon talar också med barnen om att det inte är alla som kommer med och att 
man inte ska bli ledsen osv. Många barn går på skolan så läraren har möjlighet att 
prata med dem senare också. Holmström kan ibland tycka att vissa föräldrar nästan 
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upplever förfaringssättet mer arbetsamt än barnen. Samtal förs med föräldrarna 
också framför allt för att de inte ska agera så att de överför negativa känslor på sina 
barn. 

Förra året valdes det in 12 elever i åk tre och det, kan läraren med facit i hand, se 
var mycket jobbigare än att starta projektet med tio treor och åtta fyror. De nya 
treorna ‘gled’ trots det in väldigt snyggt i systemet och de större tog väl hand om de 
mindre, även om förvirringen också i höstas var total i augusti och september. Återstå 
att se hur det fungerar denna höst med åtta nya treor. 

Läraren tycker att det är viktigt att ha bestämda regler när man ska ha en sådan 
här klass. Hon menar att det inte går att ‘fega’ i beslut och åsikter. Dessutom skulle 
hon gärna se att det fanns fler liknande klasser dit man kan söka sig t.ex. en data 
eller en matte/musik/natur klass. Något som elever själva skulle kunna söka till utifrån 
sitt intresse. Om barnen känner att man tar deras intresse på allvar så tror Rut att det 
skulle vara enklare att ställa krav och förväntningar på deras arbetsinsatser i skolan. 
Genom att de får utveckla sina intressen i skolan så kan man utnyttja det i 
undervisningen. Så lär de sig en massa saker utan att de ens märker det! 
Fantastiskt! 
 
 
4.3.4 Sökbilden 
 
De sökande ska vara beredda att slita och jobba med bilden och de måste ha 
tålamod för att utvecklas. Det primära ska vara intresset. Antalet pojkar eller flickor, 
som söker, spelar ingen roll.  Första året det fanns en bildklass var det betydligt fler 
flickor än pojkar som sökte. Holmström tror att pojkarna ville avvakta lite för att kolla 
om det var ‘macho’ att gå i en sådan klass. Det är ju viktigt att veta att det inte bara 
var en ‘tjejgrunka’! I år var det fifty-fifty och till hösten börjar det fyra pojkar och fyra 
flickor. Tidigare år har läraren bedömt det så att pojkarna inte varit lika utvecklade 
och hon har bedömt dem i en egen kategori. I år var det inte så, därför funderar 
Holmström över om hon kanske har haft fel hela tiden. 

Om de har viljan och ambitionen att ‘klättra’ så drar bilden med sig de andra 
ämnena. 
 
 
4.3.5 Bildklassen 
 
Gruppen som helhet fungerar mycket bra, enligt läraren. Barnen har förmåga att 
uppskatta varandras arbeten och att ge varandra beröm. De stora hjälper de små och 
de är alla mycket seriösa i sitt arbete. Holmström karakteriserar det som ett 
‘arbetsvänligt klimat’ i klassen. Hon säger att dom jobbar och jobbar och jobbar! Här 
är alltid fullt på middagsrasten. 

Det visar sig att de får vara inne på rasten om de vill när läraren är där, för då 
ansvarar hon för dem. De får dock inte vara i korridorerna. De får gärna välja något 
som de vill arbeta med. Det här sker dagligen så ofta är det fullt i klassrummet på 
middagen också, men då kommer och går de lite som de vill.  

Klassen är indelad efter de fem borden som finns i klassrummet, i veckodagar. 
Måndagsbordet, tisdags- etc. Vid varje bord sitter det både treor, fyror och femmor. 
Platserna lottas ut och de byter lite sporadiskt bord, dvs. det sker inte efter ett visst 
antal dagar . 
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När klassen arbetar tematiskt (BILAGA IV) så arbetar alltid halva klassen i 
bildsalen, som ligger i källaren och den andra halvan i klassrummet. Då finns det en 
fritidspedagog, Lasse, till hands i klassrummet. Holmström lämnar ansvaret på 
barnen att det ska vara ordning där uppe när hon är i bildsalen och det fungerar 
oftast mycket bra. Händer det något speciellt skickas någon ner att hämta henne. 
Eftersom gruppen är stark i sig så accepteras det inte att någon saboterar arbetet. 
Det ska vara ordning. 

Just nu arbetar klassen tre-filigt, vilket innebär att eleven antecknar sig på listan 
(som sitter på väggen och har tre ‘spår’) vad den vill arbeta med. Det finns att välja 
emellan tema, temabild och filmrullen. 

Då skriver de också upp vilken bildanknytning de vill göra. Det sker först efter det 
att de gjort sina tankekartor och kommit igång med tema-arbetet. Det, anser Rut, 
förstärker deras inlärning. De väljer helt fritt och skriver därefter in planeringen i sin 
planeringsbok. Hur de vill att bilden ska se ut? Vilket material de ska ha? Om de vill 
bygga eller om de tänker sig bildanknytningen på något annat speciellt sätt? När de 
kommit så här långt, då först skriver de upp sig på listan. Tema-arbete sker c:a tre - 
fyra gånger i veckan och då i 90-minuterspass. 

I temat ingår så oerhört många ämnen hela OÄ-ämnena, svenska , bild m.fl. 
ämnen. 

‘Ren’ bild förekommer ytterst sällan, trots att tanken vid starten var att ha rena 
bildpass, för att där gå igenom tekniker, material etc. att tillämpas i det  tematiska 
arbetet. Det har inte blivit så, framför allt så behövs det inte längre. De lär efter hand 
och är det något de behöver lära sig så går man igenom det individuellt. 

Holmström ger ett exempel på den ’rena’ bilden, som mer får ett naturligt uttryck i 
och med att de arbetat med människan och i samband därmed gått igenom 
proportioner. Det är kul för resultatet visar att de har förstått fast de är så unga. (De 
har tecknat av varandra, dvs. en har stått modell.)  
 
 
4.3.6 Demokrati 
 
Den som bestämmer i klassrummet är läraren. Samtidigt säger Holmström att 
eleverna har stor frihet inom de ramar de vet att de har. Hon tror att de själva 
upplever den friheten, ty gränserna är vida och reglerna tydliga men något de 
behöver. Det skapar trygghet. Holmström vill att alla dagar ska vara ungefär likadana, 
eftersom barn idag lever så kaotiskt, så ska skolan vara en fast och trygg punkt i 
tillvaron. ‘”Jag ska ungefär vara densamma och miljön ska också vara densamma 
alla dagar”, säger hon. ”Sedan så innebär det ju inte att jag går omkring här och är 
alldeles blank”. Läraren säger att barnen vet var gränserna går, men att det inte 
innebär att hon inte är förhandlingsbar. Hon betonar vikten av deras synpunkter och 
kan hon då rätta sig efter deras önskemål så gör hon det. Hon lägger upp de stora 
planerna men sedan så är hon väldigt flexibel.  Holmström säger att hon inte behöver 
hålla på och ‘peta’, för allt rullar på och de är vana att ta ansvar. 

Arbetsmiljön grundlades under det första året då de bara var 18 elever, en tre - 
fyra. 
Hon tycker att de fostrar varandra. 
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4.3.7 Tankekartor och temaarbete 
 
Holmström tycker att tankekartor är en helt ‘outstanding’ metod att arbeta på när det 
gäller texter och faktatexter. Det är ett sätt att individualisera undervisningen.  En 
liten trea kan producera utifrån sin förmåga och en femma från sin. Alla har 
stommen, genom tankekartan, sedan utvecklar man den på olika sätt. Barnen gör 
helt makalösa temaböcker med fantastiska bilder och texter. De små treorna ser, lär 
och inspireras. De lyfts ju hela tiden och får massor med tips, som de utvecklar på sitt 
eget sätt. Tankekartorna ska alltid ingå i deras temaböcker. 

När tankekartorna görs, på overhead-blad, har läraren redan bestämt vad som ska 
stå på dessa. Allt som måste vara med, för det är basfakta. Utifrån dessa så kan de 
bygga vidare utifrån de faktaböcker som finns i klassrummet. De kan alltså skriva allt 
ifrån en kortfattad text till att brodera ut det hur mycket de vill. 

Under tankekartornas framväxt är det livliga diskussioner och läraren berättar, 
eleverna frågar. Holmström tycker det är jättekul att berätta. Ibland skapar de 
tankekartor utifrån bilder (på OH) och det är ju bra för då får de begreppen helt klara 
för sig från början. 

Läraren upplever att de suger i sig och hon tror att det beror på att samtidigt som 
hon berättar så gör de tankekartor och på så sätt blir flera sinnen aktiverade. Vid de 
här tillfällena blir det en väldig koncentration i klassen. De lyssnar och visualiserar det 
de hör i sin tankekarta och de tycker faktiskt också att det är mycket intressanta 
ämnen. I temaböckerna är det också viktigt att bygga mycket utifrån bilder och här 
kommer det in s.k. pedagogiska bilder. De ska kunna beskriva ett förlopp med hjälp 
av bilder.  Viktig är också den ordlista de har i inledningen på sina temaböcker. Detta 
för att förstå innebörden av de ord som hör till ett tema för på så sätt har de halva 
temat klart för sig. Holmström upplever att barnen tycker att det är bra att arbeta med 
stora arbetsområden. Även om man inte alltid kan göra det, så ibland blir det mindre 
omfattande temaböcker och ibland inga alls. Läraren säger att en del teman mer 
bygger på bilder t.ex. temat luft, men när de nu ska arbeta med lag och rätt, så har 
hon tänkt att de ska få göra en egen lagbok. Då med lagar som barnen tycker är 
viktiga för samhället och så kan man ju kombinera det med att skriva väldigt vackert. 
De håller nämligen mycket på med kalligrafi och skrivstil och att skriva vackert tycker 
dem är roligt. Läraren har lärt dem dels den vanliga skrivstilen, den s.k. SÖ-stilen och 
den ‘krusidulliga’ som hon själv lärt i skolan. Valet blir oftast på den gamla stilen, där 
man inte lyfter pennan, berättar hon.  De har också en kalligrafilåda, där de först 
arbetar med vanlig stil ett tag för att sedan gå över till skrivstil och så till kalligrafin. 
De följer bokstävernas form från kort, men det är inte mallar, och Rut tycker att det är 
bra träning för finmotoriken. 

Holmström tror att barnen ser positivt på den omväxling det ger att ibland arbeta i 
klassrummet och ibland nere i bildsalen. 
 
 
4.3.8 Andra ämnen 
 
I fråga om stavning så anser Holmström att de skriver så mycket och så lätt att 
mycket blir rätt stavat. Dessutom så brukar hon eller fritidspedagogen rätta ev. 
stavfel. De har också rättstavningstester ibland. Något nytt som läraren nu prövar är 
‘bildsvenska’ (BILAGA V). Eleverna försöker att illustrera ljud med bilder. T.ex. olika j-
ljud. De tecknar jacka, hjärta, jorden etc. och så följer en rad där de skrivit .-acka, ..-
ärta,…-orden etc. meningen är att kunna fylla i rätt j-ljud. Bara diskussionerna runt 
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omkring lär dem mycket och vem vet kanske kan det bli något bra utav det här! 
Andra uppdrag i det ‘nya’ ämnet är att hitta på olika uppgifter, ordflätor, korsord, gåtor  
etc. allt som anknyter till bilderna de gör. Ämnet bildsvenska uppkom genom att 
eleverna tyckte att boken i svenska var så förfärligt tråkig och då beslöts att göra en 
ny, lite lustbetonad, som ändå tar upp all s.k. baskunskap, såsom ordföljd, 
rättstavning etc.  
De traditionella reglerna i svenska ska tränas in trots allt men det kanske går att göra 
det på ett roligare sätt. 

Matten klarar de också mycket bra. Den integreras inte så mycket i bild, utom 
ibland  som nu t.ex. när de håller på med arkitektur och ska bygga olika hus, 
pyramider, atriumhus etc. Då blir det ett förfärligt mätande och räknande. Eleverna 
har också börjat arbeta på en bildmapp i matte, där de just nu arbetar med tallinjer. 
En hel del egna ‘uppfinningar’ dvs. konstruktioner blir det. 

Det är mycket som får mogna fram som nu t.ex. det här med bildsvenska. 
Holmström säger att man måste känna att man litar på det man gör. Hon känner att 
hon som pedagog har väldiga krav på sig att just hennes elever ska klara det som vi 
kallar för baskunskaper, annars är det helt kört. Speciellt nu när de första åtta, flickor, 
som går i femman ska byta skola och gå i en annan klass bland s.k. vanliga elever . 
Då gäller det att inte få höra, titta på Holmströms klass, dom kan ju ingenting! Därför 
har hon det vanliga ‘tugget’ med tabeller, rättstavning etc. Naturligtvis finns det elever 
som har problem med sin matte eller svenska här i hennes klass också, men det 
hade de haft var de än gått. 

Hon har flera dyslektiker och flera barn med stora matteproblem, men hon tror att 
problemen avdramatiseras eftersom bilden har en så central roll. När de lyckas med 
det som har så stor betydelse för bildklassen så går det andra bättre av sig självt. 
Holmström anser att det vi kallar för baskunskaper får lika stort utrymme i hennes 
pedagogiska modell det är bara det att hon paketerar det på ett annat sätt.  
 
 
4.3.9 Reaktioner 
 
Ingen av hennes kollegor visar något större intresse för Holmströms pilotprojekt. 
Ingen frågar eller kommer på besök. Däremot är det många andra utifrån som gör 
studiebesök. Hon avfärdar kollegornas brist på nyfikenhet med att ‘när skulle dom 
hinna det?’ ”Dom vet nog inte hur vi jobbar här.” Det här är extra märkligt med tanke 
på att skolan från och med innevarande läsår har utgett sig för att vara en 
kulturskola, speciellt med inriktning mot historia, litteratur, drama och de vill dessutom 
göra ‘Bifrost-liknande’ försök.  Den verksamheten har hittills inte lämnat några spår. 

När Holmström jämför sin nuvarande metod med hur hon tidigare arbetat så ser 
hon klara fördelar både socialt och kunskapsmässigt. Hon tror att det till viss del kan 
bero på att det är ett val som gjorts när man sökt sig till klassen. De känner att de har 
fått påverka sin skolsituation. Holmström påpekar att det är en intuitiv känsla som inte 
har något belägg i verkligheten eftersom hon inte har utvärderat verksamheten. Hon 
tycker att hon har glada och positiva barn, som lär sig mycket och har det bra. Det 
märker hon också på föräldrarna, som tycker att kunskapsnivån är hög. Vilket hon 
upplever som positivt. Kollegorna däremot verkar måttligt roade. Vad andra barn 
tycker vet hon inte riktigt, men hon vet naturligtvis att det pratas mycket när 
antagningen till bildklassen pågår. Nu var det hälften av tvåorna som sökte och då 
vet de ju redan från början att det är få som får plats. Det blir mycket prat om att 
syskon söker och i år var det fyra stycken som sökte. Holmström märker ett visst 
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missnöje hos de föräldrar som inte har barn i bildklassen och kanske därför inte 
tycker om att den finns här. Tyvärr är det så att föräldrar anser att alla barn ska ges 
denna möjlighet oavsett om de har ett bildintresse eller inte. Därför önskar 
Holmström att det under barnens skolgång fanns en möjlighet att erbjuda den här 
skolformen kontinuerligt. Då skulle alla känna att de hade en möjlighet att påverka 
barnens skolgång, så tidigt som möjligt. Här kan man göra jämförelser med 
musikklasserna.  Läraren tror att dessa reaktioner är sådant man bara får tåla och att 
man i stället får ta åt sig av allt som är positivt.  

Visserligen trodde hon att dammet skulle ha lagt sig nu när hon hållit på i nära två 
år.  
 
4.3.10 Framtid 
 
De första åtta, som alla är flickor, ska nu börja på ‘högstadiet’. Det Holmström ser 
som mycket hoppingivande är att det finns en politisk enighet i barn- och 
utbildningsnämnden bakom hennes projekt och att de vill se en fortsättning på 
projektet. Dock anser skolledningen på den berörda högstadieskolan att det inte går 
eller är möjligt att lägga om en hel skolas metodik för åtta flickors skull (BILAGA VI). 

Politiker som varit på besök i bildklassen har gett henne positiva omdömen och de 
har ett visst hopp om att de genom politiska beslut så småningom kunna skapa en 
eventuell fortsättning på ‘högstadiet’. De hoppas att den rektor som ska tillträda i 
sommar ska ha intresse av Holmströms metodik. Läraren säger att ”kanske är det 
inte totalt kört”. Det var tänkt att hon skulle följa med upp på nästa stadie en dag i 
veckan för att introducera metoden att arbeta tematiskt med de lärare som finns där. 
Om det blir så har Holmström hopp om att det finns någon lärare som kan tänkas ta 
över och som hon fram till dess kan samarbeta med. Det enda som egentligen krävs 
är en bildsal, inget speciellt klassrum, men gärna att salarna ligger nära varandra. 

Holmström anser att det vettigaste vore att starta en bildklass på nästa stadium 
efter samma modell som hon gjort på skolan. Genom att låta eleverna på 
upptagningsområdets olika orter söka sig till bildklassen. Hon tror inte att det går att 
ta ‘hennes’ åtta femmor, placera in dem i en ‘vanlig’ klass och där försöka köra den 
här metoden rakt över för då måste man sänka nivån drastiskt. Om man, som nu 
säger att bildklassens metoder har haft en positiv effekt på de här elevernas 
skolgång, hur länge kommer dessa effekter att sitta i när det inte blir någon 
fortsättning? 

Holmström har visioner om hur man kan arbeta vidare t.o.m. efter det att de har 
gått ut nian. Hon ser vikten av att utveckla den här metoden vidare. Ska man fortsätta 
med temaböcker, avveckla dem eller att eleverna själva påverka metoden i större 
utsträckning. Inför nästa läsår ska de andra tre klasserna på skolan delas för att det 
är alltför många elever, men det gäller inte Holmströms klass. Den kommer att var 
fortsatt stor. Hon förvånar sig idag över att det kan vara så många som 30 elever i 
hennes klassrum som samtidigt arbetar så koncentrerat. 
 
 
4.3.11 Konsekvenser 
 
Det, Holmström redan nu märker hos dessa elever, är att de har fått ett sätt att se på 
bilder som andra inte har. De är proffsiga, vilket visade sig när de arbetade med 
reklam, hur lätt det var för dem att analysera bilderna. De förstår tanken och metoden 
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bakom bilden. Vilket gör att de inte tar till sig budskapet rakt upp och ner. Det är för 
att de är vana att tänka i bildspråk. 

Läraren tänker sig hur det skulle kunna vara när dessa elever arbetar med datorer 
(det finns idag endast en dator i klassrummet) vilken nytta de då måste ha av det här 
bildseendet. Detta är något som hon medvetet tränat upp hos eleverna genom att 
hjälpa dem på traven med att verkligen se efter. ”Hur ser den ut? Vad är det som gör 
att formen välver så?” etc. Holmström ställer frågorna och ger dem på så sätt små 
puffar framåt. Ibland kan de inte ta till sig för att de inte är mogna, men efter ett tag så 
visar det sig att de plötsligt förstått och kan tillämpa det i andra situationer. 

Konstruktiv kritik ges hela tiden på det de gör. De ger själva automatiskt varandra 
kritik och de ‘tipsar’ varandra om hur man kan göra för att få fram den och den 
effekten i bilden. Eleverna för en ständig dialog.  
 
 
4.3.12 Lärarkrav 
 
För att kunna genomföra en sådan här metod tror Holmström att man behöver 
fortbilda lärare, framför allt i att känna till och kunna använda material och olika 
tekniker. Kan man det, kan de få det mod, som behövs för att inspirera barnen. 
Lärarna behöver ju egentligen inte kunna så mycket själva. De måste dock våga ta 
aktiv del i barnens bilder. Likaså vill läraren att de ska kunna ta del av och förstå den 
lite introverta känslan man behöver i en skapandeprocess. Känslan av att kunna 
sjunka in i sin bild är en styrka. 

Holmström har genomfört en studiedag med sina kollegor där de var så nöjda och 
kände sig så lyckliga över vad de åstadkommit under dagen. Märkligt nog är det 
enda resultat som läraren märkt är ett och annat litet stilleben. Hon finner det märkligt 
att ingen har blivit tillräckligt inspirerad så att de velat fortsätta, med tanke på den 
respons hon fick. Hon hoppas att det ligger och mognar! 
 
 
5 Observationer vid besök 
 
5.1 Miljö 
 
Miljön är en skolbyggnad i rött tegel byggd vid seklets början. Idag leder slitna 
stentrappor upp till andra våningen där bildklassen har sitt klassrum i byggnadens 
mitt. 

Vid ett besök hos dem möts man allra först av den mängd bilder som på 
korridorens väggar sakta för en in mot ett klassrum.  Snarare litet, än ordinärt. En 
glasad dörr leder in till ytterligare ett rum som används för fritidsverksamhet efter 
skolans slut. Det har också har en funktion som ett ‘avlastningsrum’ för fler än Ruts 
klass. Ett rum som med fördel kan utnyttjas när man t.ex. arbetar tematiskt.  

Bildsalen, som klassen har till sitt förfogande, finns i byggnadens källarplan. 
Klassrummet har fem större bord, där eleverna arbetar och längs väggen mot 
korridoren finns skåp för förvaring av div. Material och som också används för att 
förvara de stora mappar man har för olika teman eller olika bords arbeten. Det är 
således inga personliga teckningsmappar. Över skåpen finns en anslagstavla där det 
finns teckningar och målningar uppsatta. Just nu finns det modellteckningar i blyerts 
med utmärkta proportioner. Nära taket sitter tidsaxeln i form av gruppmålningar som 
visar stenålder, järnålder etc.  Mot den bakre väggen i rummet finns förutom datorn 
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en yta där man placerat en hel del färdiga och fantastiska temahäften. Längs 
fönsterraden trängs bokhyllor dels med referenslitteratur elevernas personliga 
‘väskor’ där de förvarar pågående arbeten, läroböcker i matte och engelska, pennor 
etc. och lärarens ‘kateder’, stående på längden. På ett bord under ett av fönstren 
ligger ett stort Sverigepussel på ett bord och väntar på att bli klart. Den resterande 
väggen i rummet till höger om ingången innehåller förutom en liten diskbänk, den 
glasade dörren in till nästa rum en whiteboard. Miljön sprudlar av intryck, trängsel, 
organiserat kaos, nyfikenhet och glädje. 
 
5.2 Pedagogisk metod 
 
Holmström arbetar tematiskt och integrerar där det går (se schemat, BILAGA IV) men 
har också helt ‘rena’  lektioner. Det är i matematik, svenska, engelska där hon också 
delar in klassen efter årskurs.  

Det tematiska arbetet genomsyrar allt och hon väver sakta in bitar av andra 
ämnen i det varefter en möjlighet yppar sig. 

Temat utgår från tankekartor (BILAGA VI) som barnen gjort, t.ex. medeltiden. Den 
bearbetas genom att de skriver ner allt de hittar om medeltida städer om digerdöden, 
kläder etc. Detta kompletteras med bilder, skulpturer, modeller etc. som de tillverkar 
under temabild-lektionerna och just nu har de ett tredje spår där de filmar ett projekt 
som startade i höstas om vikingarna. Här sker det en samverkan mellan högskolan 
och bildklassen, där Lasse (bildlärare) och filmmuseet hjälper till med själva 
filmandet. Det gäller både lån av kameror och att se till att allt kommer på plats, 
kopplas och fungerar. Detta projekt är inne i sin slutfas. Snart blir det filmpremiär 
förhoppningsvis med egna redigerade filmer.  

Tema-arbetena har alltid sin början först efter det att klassen gjort en kort muntlig 
repetition av den historiska tidsaxeln. Just nu handlar det om medeltiden. Vad hände! 
Det fanns borgar och slott som exempelvis: Glimmingehus. Det fanns även riddare 
och städer med murar. Varför hade man murar? Fartygen är kortare, högre har fler 
våningar och lastmöjligheter. Det blir lastfartyg av dem. Rut berättar, eleverna frågar 
och det råder en munter, nyfiken stämning. 

Tillsammans gör man tankekartor. Några elever tillåter sig en suck, tankekartor nu 
igen! Trots det får de det mest fantastiska utförande, med bårder runt och bilder i. 
Läraren använder overhead-blad så att alla kan se och skriva av allt som kommer 
fram under diskussionen.  Ibland utgår Holmström från OH-bilder där hon samtidigt 
berättar, om den historiska tid som de ska arbeta med. När de arbetar med 
medeltiden så kommer man in på miljö, hur det kunde lukta, vilket material husen var 
byggda av, hur hade de känt det om de kommit dit från vår tid till 1100-talet? 
Diskussionen går vidare. 

Utifrån tankekartorna söker man sedan fakta: Hur var det och hur såg det ut? Hur 
var man klädd? Det mesta går att finna i referensböckerna och vill man veta mer 
söker man via internet, hemmen eller på annat sätt. 

‘Konstiga’ ord för den tiden skrivs ner i en ordlista, så att alla har likvärdig 
kunskap. Alla arbetar och diskuterar flitigt. En del arbetar på lunchen.  Bilder tecknas 
på klädedräkter, byggnader, kyrkmålningar mm.  Varje elev samlar på sig material för 
sin temabok. En del blir tunna andra tjocka, allt efter förmåga. 

Ibland har Holmström korta iakttagelseövningar, då hon placerar ett litet föremål, 
en leksak, en blomma eller dylikt mitt på varje bord. Alla elever vid bordet tecknar av 
det och då är det viktigt att se föremålet just från den vinkel där de sitter. Efteråt visar 
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alla som vill, bordsvis upp sina alster och får då konstruktiv kritik både från läraren 
och kamrater. Resultatet blir över min förväntan. 

I bildsalen arbetar de flesta med masker som de fantiserat eller sett i böcker med 
utgångspunkt från riddare och deras hjälmar, även sköldar förekommer. Många 
skulpterar i lera och har sin färglagda teckning som utgångspunkt. De fuktar leran 
och modellerar den, som om de inte gjort annat. 
 
Vid ett annat besök svämmar klassrummet över av lånad litteratur om anfanger och 
det är knäpptyst under tiden de skapar en bokstav som sätts in i sitt sammanhang i 
temaboken. 

Den dag de arbetar vidare med sin filmning om vikingatiden, projektet, som 
började i höstas, arbetar de i biblioteket som för dagen innehåller fem videokameror, 
stativ, tv-apparater och all annan utrustning. Hela dagen är vikt för projektet. 
Grupperna avlöser varandra allt efter som vissa scener är klara, en del kompletterar 
med bilder av armar, eldslågor, små figurer långt bort eller vad som kan behövas. 
Här är ett verkligt organiserat kaos. Det är högt i tak! 
 
 
5.3 Sammanfattning och reflektion 
 
Holmström har funnit en metod för att arbeta tematiskt på ett sätt som uppstått ur 
hennes eget stora intresse för bland annat bilder, historia, svenska och utifrån den 
stora pedagogiska erfarenhet hon har. Holmström anser att bildarbetet, förmågan att 
se och analysera dvs. hela den kreativa skapande processen, som har sitt ursprung 
både i lek och fantasi förstärker barnens förmåga att inhämta kunskaper. De har 
lättare att lära när de lär utifrån sin egen ålder och förmåga. 

Holmström säger att hon inte medvetet har påverkats av någon speciell pedagog 
utan det syfte hon hade för sitt projekt grundar sig mest på att hon ville uppnå 
läroplanens speciella mål på ett lite annorlunda sätt. Hon ville stimulera andra sinnen 
på väg mot de uppställda målen, än de man vanligtvis använder sig av inom skolan. 
På frågan om hon uppnår målen lättare nu, svarar Holmström att det gör hon absolut 
och dessutom når hon längre samtidigt som hon ser att barnen trivs. Föräldrar säger 
att barnen aldrig gnäller över att de ska behöva gå till skolan. Inte ens på 
måndagsmorgnarna. Holmström känner själv detsamma. Hon går gärna till skolan 
och hon känner att hon trivs. 

Den metod som uppstått, trots att hon inte säger sig känna till olika pedagoger, 
praktiker och vad de står för, vill en del överföra och likna vid något Reggio Emilia-
inspirerat, andra till något som skulle kunna närma sig Bifrostpedagogiken.  

Intressant är att hennes urval av elever sker genom att de ska ha ett bildintresse 
och att hon inte lägger någon som helst vikt vid barns skolsvårigheter. Det gör att 
dessa barn också får en möjlighet att finna andra uttryck, rent visuella som kan 
avdramatisera eventuella problem och i stället stärka deras självkänsla och lärande.  

Projektpengarna, som Holmström sökte har kommit väl till pass och det känns 
betryggande att hon har ett visst politikerstöd, som måste till om det ska gå att 
genomföra ett sådant här projekt. Det som kan kännas negativt är det ointresse som 
skolledningen och hennes kollegor visar genom att bland annat tala om att dessa 
barn går i en ‘gräddfil och tror att de kan göra vad de vill’ vilket jag finner ytterst 
beklämmande. Möjligheten finns ju att ‘hoppa på tåget’ istället och se till att hela 
skolan blir en pilotskola för bildämnet eller ännu hellre för olika ämnen och 
kombinationer, som Holmström föreslog i min intervju. 



35 

Här har skapats en klass för harmoniska, trygga barn som tycker om att gå till 
skolan och så tar man inte tillvara tillfället att låta fler barn uppleva skolan på samma 
sätt.  
 
 
 
 
6 Utvärdering 
 
6.1 Barnen  
 
Jag har delat ut en enkät (BILAGA VIII:1) med ostrukturerade frågor, som också har 
följdfrågor. Den ska karaktäriseras som en enkät under ledning dvs. jag har funnits 
tillgänglig i klassrummet för att de skulle ha möjlighet att fråga om det de inte förstod. 
Negativt var att jag lät dem besvara frågorna den dag som Holmström var sjuk och 
att hon med sin auktoritet inte kunde betona vikten av att verkligen lägga ned möda 
på svaren. Jag har och redovisar resultatet av de 25 enkäter som jag fått in av 30 
möjliga. 
 
 
6.2 Sammanfattning och resultat av elevenkäten 
 
Här finns alla schatteringar på svaren (BILAGA VIII:2). Jag tycker att de överlag ger 
en positiv inställning både till temaarbete och till tankekartor. Det som genomgående 
framkommer är att det är mer ordning och att fler upplever situationen i klassrummet 
som lugnare. De flesta har sökt till bildklassen för att de är kreativa och tycker om 
bild, att rita, måla och att arbeta tredimensionellt, bland annat med lera. På frågan om 
vad som är bra med bildklassens metod att lära så poängterar de flesta hur kul det är 
att rita och att man lär sig både inom bildämnet och inom den teoretiska 
kunskapsbiten. De flesta vill inte ändra på något och alla tycker att de lär sig mycket. 
När de får frågan om tankekartor så är de till överväldigande del positivt inställda. 
Några av dem ser fördelen av att kunna söka kunskap själva och att man lättare 
förstår när man skriver egna meningar. Angående frågan om att arbeta tre-filigt så 
trodde jag att jag skulle möta på massiv kritik i form av att det var rörigt och så blir 
svaret det diametralt motsatta! 

Antagningen till bildklassen som sker genom arbetsprover upplevs mycket positivt 
av eleverna, t.o.m. lite spännande av någon.  

Jag gav en barnen en extra fråga om de kunde beskriva vad skola är? Svaren har 
jag inte redovisat men jag kan inte låta bli att ge några exempel: Det är arbetstid. 
En tråkig byggnad där man inte får prata / en tråkig byggnad där man inte får prata 
utan måste tränga in en massa saker i huvudet. 

Ett ställe där man lär sig något och det kan också vara en sak som gör att man 
inte får ha sovmorgon, men den är lärorik! 
 
 
6.3 Föräldrarna 
 
Till föräldrarna skickade jag hem en enkät (BILAGA IX:1) bestående av öppna frågor 
där jag gör en kvalitativ analys av resultatet. Enkäten är anonym och har således en 
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låg grad av strukturering och standardisering. Av 30 enkäter har jag endast fått 
tillbaks 20 stycken. 
 
 
6.4 Sammanfattning och resultat av föräldraenkäten 
 
Föräldrarna visar här (BILAGA IX:2) att det främst är barnens eget val som styrt att 
de sökt till bildklassen. Det kommer också fram att tre stycken sökt för att de sedan 
tidigare känner till Holmström och att hon är en bra pedagog bland annat genom att 
äldre syskon har haft henne. Diskussionerna, som i de fall de förts, visar att man 
mest oroat sig för svårigheter med att byta klass, få andra kamrater och att de var för 
små för att söka. Om de inte kommer in skulle de bli ledsna då? Eller kanske tro att 
de inte alls kan rita!  

Informationen om meningen med att ha en speciell bildklass har gått fram till alla 
genom ett bra informationsmöte på skolan.  

Undervisningen har mottagits positivt och Holmström har tydligen lyckats att införa 
en åldersintegrerad undervisning samtidigt som den ‘nya’ metodiken infördes när 
bildklassen startade läsåret -97/98. Genom att koppla ihop barnets intresse med 
teoretisk kunskap, skriver en förälder, att hennes barn inte skulle ha nått så långt i 
den process som skett. Av enkäten framgår också att koncentrationen och därmed 
förståelsen för det, i det här fallet, han arbetar med har gjort att kunskapen ökat hos 
honom. Andra har utvecklats mycket i teoretiska ämnen och man talar också om 
vikten att lära med alla sinnen och på så sätt ge lärandet fler dimensioner.  
Bildklassens metod har ökat självförtroendet i samband med att man genom det 
kreativa skapandet blir sedd. Det är inte bara den teoretiska vänstra hjärnhalvan som 
får arbeta utan det sker i interaktion med den högra. En förälder skriver just om att en 
del är mer praktiska än teoretiska till sin läggning och därför behöver använda fler 
sinnen.  Kreativitet föds ur estetiskt skapande påstår en förälder. Därför är det också 
viktigt att utveckla det egna skapandet och till det behöver man hjälp och 
handledning. 

När föräldrar talar med andra vuxna om bildklassen så möts de av många olika 
reaktioner både positiva och negativa. Flera har mötts av kommentarer om att barnen 
är för unga för att söka och det vore mycket bättre om alla som ville fick gå här. För 
som det är nu kan det uppstå elitistiskt tänkande och avund. 
 
 
 
7 Slutsatser och diskussion 
 
Många föräldrar är positiva till olika pedagogiska modeller. Montessori nämndes av 
föräldrarna som en tänkbar pedagogisk modell när de skulle välja skolform för sitt 
barn. Det motiverades med att man läst och hört positiva saker om skolan. Positivt 
var att metodiken är anpassad efter barnets förutsättningar och att den skulle vara 
kreativ. Jag kan hålla med om det mesta men vad den inte är så är det speciellt 
kreativ. Den bygger sin verksamhet på viss fantasi och kreativitet inom ett givet 
material, som barnen arbetar med efter egen förmåga och takt. Det är en väl 
strukturerad skolform, där det inte lämnas så mycket över för fri fantasi och 
kreativitet. Det är en skolform som passar många och framför allt för barn med 
smärre förståndshandikapp, d.v.s. den grupp barn som Maria Montessori 
ursprungligen skapade sin metodik för. 
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I enkäten framkom att föräldrar till viss del tycker att systemet med att söka genom 
arbetsprover till en skolform är fel. De anser att barnen är för små, åtta år, och att det 
inte är ett rättvist system eftersom många inte antas. Jag drar gärna paralleller med 
musikskolor och dess olika musikklasser. Vilka krav finns på de elever som vill börja 
där? Musikskolan, vars verksamhet är väl dokumenterad inte minst genom de 
svenska artister, som är kända och aktiva världen över. Mycket ’sägs’ bero på att de i 
unga år fick möjlighet att gå i musikskolor. Kommer dessa att finnas kvar? 

De kreativa/skapande ämnena är tyvärr ofta de ämnen som får lämna plats för 
andra direkt ‘mätbara’ ämnen. Jag tycker att vi dåligt tar tillvara den kapacitet som 
många enskilda pedagoger har. Skolor och dess ledning måste våga satsa på de 
specialkunskaper, som finns bland skolans alla pedagoger.  
På den aktuella skolan har man sedan ett år tillbaka försökt att profilera sig som en 
så kallad kulturskola, där det är tänkt att olika pedagogiska modeller ska få utvecklas. 
Här försöker man tillgodose föräldrar, lärare och elevers önskemål dvs. det som 
Holmström ansvarar för. 

Inom Bifrostpedagogiken däremot drar man nytta av den kompetens som olika 
pedagoger har inom olika områden. Det gör att det blir/kan bli många pedagoger 
inkopplade inom ett tema. 

Bergström betonar, genom hjärnforskning, vikten av att ha kvar den förmåga som 
får oss att se helheter. Det som sker i mötet mellan kaos och ordning då vårt mentala 
JAG måste ta ställning till de kreativa tankar som uppstår. Vi måste värdera och, se 
helheter. Den förmågan, säger Bergström, förstärks när vi ägnar oss åt kulturella 
aktiviteter såsom dans, musik, bild etc. Lika viktig är leken både för barn och vuxna. 
Leken som stimuleras av fantasin och är livsviktig för vår kreativitet. Vygotskij anser 
att vi utan vår fantasi faktiskt inte skulle ha haft några forskare.  

Piaget är en av de pedagoger som påverkat vårt skolväsende starkast och i vars 
efterdyningar vi fortfarande rör oss. Något som jag är kritisk till är Piagets 
tankegångar om att barn tänker på olika sätt i vissa åldrar, exempelvis att små barn 
tänker konkret, att större tänker symboliskt och att de största tänker lite mer filosofiskt 
och abstrakt. Det gäller att tro på att de minsta barnen också har en kompetens som 
sträcker sig över till det konkreta.  

Inom Reggio Emilia filosofin så lyssnar pedagogerna mycket på barnen och har de 
samtalen  och miljön som utgångspunkt för sina tematiska projekt. Där visar det sig 
genom dokumentation att små barn också har filosofiska tankar om det de arbetar 
med. 

Agnes Nobel tar i sin bok upp en definition på vad ‘kultur i skolan’ är, vilken visar 
sig sammanfalla med den engagerade lärarens sätt att förmedla kunskap på. 
Nämligen genom att till exempel berätta engagerat, att sätta in fakta i hela 
sammanhang, att blanda in ämneskunskaper med fantasi, spontanitet, inspiration 
och inlevelse. Hon skriver om exakt det jag tycker att Holmström gör med sina elever, 
nämligen att hon låter dem redovisa kunskap i gestaltande form bland annat genom 
olika skådespel och utställningar. Dessutom gör de egna texter, bilder och berättelser 
som redovisas i egna temaböcker. Det är olika sätt att redovisa kunskap på där 
också det sokratiska samtalet har stor betydelse. 

Många av de praktiker, som jag presenterat, har tillkommit genom missnöje mot 
samhälle och skola. En nyfikenhet att söka andra former att förmedla kunskap på har 
sett dagens ljus.  En skara pedagoger som av slump, tillfällighet eller fantasi, kommit 
fram till nya pedagogiska metoder. Vad som behövs är fler engagerade lärare, som 
kan samverka och skapa helheter inom olika pedagogiska synsätt inom 
skolväsendet. Jag önskar att de, både mentalt och fysiskt, kan beredas plats att inom 
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skolans verksamhet få möjlighet att utveckla egna metoder för lärande genom att få 
stöd från kollegor, föräldrar, skolledning och kommunpolitiker.  

Mina empiriska studier visar emellertid att ett visst missnöje ibland framträder. Det 
märks i de kommentarer som finns när bildklassen kommer på tal.  Den anses vara 
en elitklass där inte alla får delta, att barnen är för små för att söka genom 
inträdesprov etc. Jag kan däremot uppleva att klassen är en till viss del, isolerad, 
men väl fungerande ö i skolbyggnaden.  Det är en harmonisk grupp barn som arbetar 
koncentrerat med sina uppgifter ibland även på rasterna. De arbetar efter sin egen 
förmåga och de hjälper varandra. De använder dagligen bilder och bildämnet på ett 
medvetet sätt för att förstå och förstärka det de lär. 

Ett annat problem som nu följer är övergången till nästa stadium som innebär att 
barnen byter skola.  De första åtta som lämnar bildklassen efter att ha gått där i två år 
möter ingen förståelse i den nya miljön utan inlemmas i en vanlig klass, trots att man 
här ges chansen att skapa en fortsättning på något som bland berörda mötts med 
många positiva reaktioner. Det skulle vara intressant att kunna följa upp dem för att 
se hur det går. Kan man i dessa årskurser få tillfälle att ställa samma fråga som jag 
gjorde vid mitt första besök på skolan: ” Var finns bildklassen på skolan?” och då få 
samma svar: ”Den finns där det är så mycket bilder och sånt där på väggarna i 
korridoren. Du kan inte missa den”. 

Jag tror att Gardners hypoteser om våra olika intelligenser ligger till grund för en 
större acceptans i samhället för olika profilskolor och för differentierade modeller för 
lärande som till exempel vikten av att i lärandet använda alla sinnen. Vi kanske inte 
går att forma i en och samma mall! Jag tycker att Holmströms metod att arbeta kan 
liknas vid den metod som tillämpas i Project Zero. En individbaserad undervisning 
där man hela tiden för konstruktiva samtal om elevernas bildproduktion och där det, 
när behov uppstår, ges faktakunskaper för att föra eleven framåt. I Holmströms klass 
gäller det även ämneskunskaper inom de ämnen som bilden integreras i. Det ger en 
trygghet för eleven att se denna utveckling hos sig själv och det gör också att 
skolarbetet blir mer intressant. 

De olika pedagogiska synsätt som jag presenterat i litteraturdelen berör på olika 
sätt min empiriska del av uppsatsen. Så även Sokrates och det filosofiska samtalet 
som jag tycker borde ligga till grund för all verksamhet. 

Jag anser att mycket av det som står i Lpo94 om att bland annat kunna framställa 
bilder med hjälp av olika redskap och tekniker, endast gäller för de elever som går på 
de skolor som har tillgång till ett bra, varierat material och där kunskapen finns att 
använda detta. Det är också viktigt att tänka på att många elever inte kan tolka, 
analysera och kritiskt granska bilder i den utsträckning de skulle behöva i dagens 
informations-teknologiska samhälle. Läroplanens intentioner inom bildämnet måste 
följas upp om den ska kunna förändra dagens elevers kunskapsinhämtande. 

Vi måste sätta på oss nya glasögon för att våga se att det växer fram nya metoder 
inom svensk skola. 
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8 Sammanfattning 
 
 
Den fråga  jag ville undersöka och få besvarad i min uppsats är: 
 
Kan bilden som ämne användas i en pedagogisk metod vid inlärningsprocessen för 
förståelse av fakta? 
 
Jag inleder därför arbetet med att beskriva olika pedagogiker som är verksamma 
inom vårt svenska skolväsen. Pedagogiska metoder, som alla har till syfte att 
utveckla kunskap.  Eleven, objektet i processen, är den som ska fyllas med kunskap 
och information genom en effektiv pedagogisk metod. 
 

Vygotskij beskriver kunskapsprocessen som ett förhållande mellan kreativitet och 
reproduktion. Där reproduktionen är nödvändig för minnet och tänkandet emedan 
kreativiteten är det som gör att människan kan skapa något nytt. 

 I Lpo 94 betonas vikten av att eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och 
kommunicera med bilder och det ska ske på ett lustfyllt sätt. Jag tolkar det som att 
eleverna med glädje, fantasi och lust får kasta sig in i vår kulturella värld genom sina 
olika kunskapsprocesser. 

Lpo 94 betonar också hur viktigt det är att ta vara på och dra nytta av människans 
alla språk och sinnen i inlärningsprocessen. Trots att  skolan fortfarande arbetar i 
‘gamla banor’ så börjar dessa brytas upp och många nya praktiker ser dagens ljus, 
varav flera är värda att helhjärtat satsa på, inte minst politiskt, men till det fordras 
mycket arbete, mod, kunskap och lust. Vi måste lita och ta tillvara på all den 
forskning, som ständigt ger oss nya pedagogiska kunskaper att arbeta efter.  

Än i dag framgår det att det är reproduktion av kunskap som i första hand 
premieras och inte vägen dit. Jag tycker att Holmström har visat på ett sätt att lära 
genom en väl genomarbetad pedagogik, som ständigt tar sig nya former genom att 
den utvecklas och integreras i fler och fler ämnen. Jag ser fram emot när 
matematiken och engelskan också får sin givna plats i bildklasserna. 

I inledningen av min uppsats ställde jag mig frågan om man med Holmströms 
modell och pedagogiska metod kan lära sig lika mycket som genom traditionell 
katederundervisning. På den frågan tycker jag inte att jag har kunnat finna något 
adekvat svar, för hur mäts kunskap på ett vetenskapligt sätt? Det jag däremot kan 
utläsa av mina egna iakttagelser är att eleverna genom sitt bildarbete har lärt sig 
mycket inom de få ämnesområden som behandlats under mina besök i klassen och 
det på ett sätt som är både lustfyllt och positivt.  
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