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Abstrakt 

 

Projektet #visavärlden fokuserar lika mycket på att lära ut tolkning om konst som det själva 

skapandet av egen konst. Genom moment där eleverna exponeras för, tolkar och diskuterar 

konst skaffar de kunskaper och inspiration för att sedan producera sina egna verk. Moment 

som 'duschen', där de blir översköljda av olika verk och konstnärer, 'bildpromenaden', där de 

analyserar och tolkar verk utifrån vad de ser och tänker, och 'frågorna', ett hjälpmedel för 

eleverna att själva komma fram till vad de tycker är viktigt och vill dela med sig. Efter att ha 

skaffat kunskap och insikt har eleverna i projektet jobbat flitigt för att kunna ställa ut sina 

verk. Detta är deras berättelser, röster och perspektiv på världen.  

Nyckelordet i detta arbete är “att berätta”, vilket involverar ett narrativ, en röst och identitet. I 

skolans läroplan finns skrivet att dessa begrepp skall bearbetas i bildämnet. Genom att själv 

berätta och ta del av andras berättelser ökar förmågan att kunna se och lära känna sig själv 

vilket är en förutsättning för att kunna reflektera över sin egen värld och identitet och bli 

öppen för andra människors liv och livsberättelser. Men både som lärare och elev har jag 

saknat en pedagogisk metod som öppnar möjligheten för barn och ungdomar att arbeta med 

sina berättelser och sin identitet. Detta arbete är ett svar på denna avsaknad. 

Nyckelord 

bildämnet, berättande, röst, identitet, visuell kultur   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

När jag själv jobbat i grundskolan, haft VFU eller rannsakat min egen utbildning kan jag bara 

tänka på en handfull gånger då jag har fått arbeta med barn och ungdomars berättande. Detta 

har jag sett komma fram mer i gymnasiet på bild- och formlinjen. Läser man grundskolans 

kursplan står det i det centrala innehållet att uppgifter om både berättande och identitet ska 

finnas med i bildundervisningen.1 Personligen upplever jag att det är väldigt lite bearbetning 

av berättande och identitet i bildämnet i grundskolan.  Kanske har det funnits förut men sedan 

blivit mindre med åren? Kanske detta har blivit bortprioriterat för att ge rum åt andra 

moment? Kanske finns det lärare som använder jättemycket berättande i bildsalen och att jag 

bara inte har sett dem? Jag vill i mitt examensarbete utveckla nya metoder och redskap som 

jag själv kan jobba efter, som i sin tur kan inspirera och hjälpa andra lärare till att jobba med 

det. Blickar jag mot svenskämnet som didaktiskt använder sig mycket mer av elevernas egna 

berättelser och perspektiv finner jag metoder och praktiker som skulle kunna överföras till 

bildämnet. 

Hur kan jag utveckla nya metoder i bildämnet? Hur fungerar dessa metoder i bildsalen och 

hur gör vi i skolan och bildämnet när vi jobbar med elevernas berättelser? Är det bara positivt 

eller kan vi också stöta på problem och svårigheter? 

1.2 Bakgrund 

Jag gjorde min sista VFU-period på Årstaskolan, en F-9 skola i södra Stockholm. Ett moment 

som jag fick ta del av var ett samarbete tillsammans med svenskan för årskurs 5 och 6. 

Momentet kallades för ”Livsviktig Poesi”, ett moment i Svenskan där eleverna i cirka 7 

veckor får bli exponerade för och bli kunniga inom poesins värld för att sedan börja testa och 

till slut producera egna dikter. Fokus i dikterna handlade om att eleverna skulle få uttrycka det 

som de anser vara viktigt och värt att berätta om. Dikterna kunde handla om deras familj, 

intressen eller syn på samhället och allt för att eleverna skulle, med hjälp av poesin, få lära sig 

att deras tankar och intressen är värdefulla och viktiga. 

Efter att få ha provat på olika metoder och hjälpmedel för att skriva och sedan producerat en 

dikt skulle dikten illustreras. Det var här som bildämnet kom in. Under 4 lektioner fick 

eleverna framställa en bild som illustrerade sina egna dikter. Efteråt publicerades alla dikter 

                                                           
1 Skolverkets läroplan, bildämnet, grundskolan http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/bild, 2016-05-25  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/bild
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/bild
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och illustrationer tillsammans och släpptes i pappersform, webbform och i en app till mobilen. 

Dock var utgångspunkten och fokus i projektet svenskundervisning och att delmomentet i 

bilden var sekundärt och inte det centrala vilket fick mig att börja fundera på hur ett liknande 

projekt centrerat i bildämnet skulle kunna se ut. 

Projektet Livsviktig Poesi var för mig mycket inspirerande och resultatet blev väldigt fint och 

fick god respons. Svenskalärarna på Årstaskolan jobbar hårt med att göra moment som dessa 

där elevernas berättelser och åsikter får bli hörda. Tidigare hade de gjort ett projekt under 

namnet #talasomTED där eleverna fick ta inspiration av TEDtalks2 för att både lära sig 

retoriska kunskaper men även få lära sig att beröra med berättelser och tal.3 

Det var här jag började fundera på bildämnets resurser och användning i att låta elevernas 

egna röster och berättelser bli hörda. Det existerar några program som också jobbar kreativt 

med barns berättande. Unga Berättar är en del av Stockholms kulturskola. De ger kurser där 

barn och ungdomar jobbar digitalt med sina berättelser med hjälp av film, foto och animation. 

Med workshops och samarbeten med andra institutioner som skolor och museer vill de att 

unga delar och berättar sin historia utifrån ett jag-perspektiv.4 Unga Berättar är dock inget 

stående inslag i alla skolor och jag skulle placera det närmare mediaämnet än bildämnet. 

Personligen har jag knappt bevittnat något i bildundervisningen som kommer i närheten av det 

som svenskalärarna på Årstaskolan gör med sina lektioner. Hur skulle jag kunna applicera 

undervisningen, metoderna och undervisningsmaterialet kring Livsviktig Poesi och 

#talasomTED till bildämnet? Om ett sådant projekt skulle tas fram hur skulle svenskalärarna 

och resten av Årstaskolan ta emot det, både lärare och elever? Skulle det kanske kunna bli ett 

stående moment som de tidigare projekten? 

 

Detta arbete har gjorts vid Institutionen för bild-och slöjdpedagogik på Konstfack med 

inriktning gymnasielärare. Arbetet har också framställts med hjälp av Årstaskolan i 

Stockholm som har stått för fokusgruppen och lärarhandledning. 

Arbetet resulterade också i en utställning under Konstfacks vårutställning 2016.  

 

                                                           
2 TED, https://www.ted.com/ , besökt 2016-05-25  

3 #talasomted, http://talasomted.se , besökt 2016-05-25  

4 Unga berättar, http://www.stockholm.se/ungaberattar , besökt 2016-05-25  

https://www.ted.com/
http://talasomted.se/
http://www.stockholm.se/ungaberattar
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1.3 Syfte 

Jag gör denna undersökning för att visa på vikten av att synliggöra elevers/ungdomars egna 

berättelser, lyfta deras ”visuella röster” samt för att lyfta fler möjligheter att arbeta med 

bildämnet och stärka det. Det står tydligt i läroplanen för lgr11 att elever i grundskolan ska 

jobba med berättelser och identitet i bildsalen.5 Genom att göra denna undersökning hoppas 

jag utveckla nya didaktiska metoder och lektionsmoment för bildundervisningen. Projektet 

handlar inte bara om hur bildämnet kan arbeta med visuellt berättande/ fånga upp berättande 

men också om hur elever i skolan ser på berättande och hur de använder berättande. 

1.4 Frågeställning 

 

Hur kan en svenskämnescentrerad metod appliceras och utvecklas i bildämnet? 

På vilka sätt kan ungdomars egna röster och berättande lyftas inom bildämnet? 

2 Empiri 

2.1 Elevgruppen 

10 elever anmält sig till projektet. Till den första lektionen kom det bara 9 elever. Efter det 

hoppade två av. Under hela arbetets gång hade jag 7 elever som jag gjorde projektet med. 

Dessa elever gick alla i sjätte klass (12 - 13 år) och var där frivilligt under de kommande 

lektioner vi hade. Alla var inte där varje gång men mot slutet hade alla elever producerat ett 

verk. 

2.2 Tillfällen och plats 
Vad som från början var 6 lektioner blev tillslut utökat till 8 lektioner. Dessa lektioner var 

utsatta att vara mellan kl. 15.30 - 16.30 varje tisdagseftermiddag. Dock brukade elever 

komma tidigare och flera brukade stanna kvar efter utsatt tid, ibland upp till en timme extra. 

Bildsalen vi var i tillhörde Årstaskolan och var en bildsal anpassad för klasser med ca 25 

elever. Därför hade eleverna mycket utrymme att kunna sprida ut sig och jobba individuellt 

på. 

 

                                                           
5 Skolverket, Kursplan – bild, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/sameskola/bild, besökt 2016-04-13 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/bild
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/bild
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2.3 Tolkningsmaterial 
För de tre första lektionerna använde jag mig av 20 bilder som jag och eleverna ska tittar på, 

tolkar och diskuterar. Nästan alla bilder är skapade av samtida konstnärer, de flesta 

producerade inom de senaste 15 åren. 

2.4 Samtal 
Under de tre första lektionerna är det mesta av lektionerna samtalsbaserade. Genom diskussioner och 

reflektioner samtalar vi om bilderna vi ser. Under lektionerna där vi skapar är det ofta samtal som 

ligger i luften där vi öppet diskuterar frågor och idéer som kommer upp. De flesta samtal spelades 

också in på en mobiltelefon. Tyvärr blev det inspelade materialet korrumperat och förstört på min 

mobiltelefon innan jag hann transkribera det. 

2.5 Intervjuer 
Vid några tillfällen, både under och efter vissa lektioner, samlade jag en eller två elever och 

intervjuade dem angående projektet, berättande och frågor som jag får under genomförandet. 

Sammanlagt blev det ungefär 1,5 timmar långt utifrån 5 intervjuer. Tyvärr blev jag även här 

av med nästan allt av detta material innan det blev transkriberat. I slutet av projektet höll jag 

därför 3 intervjuer, tillsammans blev det 30 minuter långt som jag bearbetar i kapitlet 

Bearbetning och Analys. 

2.6 Elevproduktioner 
Under projektets gång producerade varje elev analyserande och tolkande texter om de 

konstverk vi tittade på. Sedan skrev och skissade varje elev inför var sitt slutkonstverk. Till 

slut producerade varje elev varsin målning som blev utställd. Eleverna skrev en beskrivande 

text till sina verk. 

3 Urval och avgränsning 

Valet att jobba med enbart teckning och målning i detta projekt har att göra med flera 

faktorer. En anledning var att i detta projekt enbart jobba kring teckning och målning. 

Jag fick många förslag och kommentarer om att jag kunde jobba med medium som film och 

foto i detta projekt, något som jag absolut tänker att man kan anpassa detta till. Med min 

utbildning har jag inte bara utbildat mig till bildlärare utan också medialärare. Jag ville 

specifikt jobba inom kontexten av teckning och målning, ett ämne jag känner mig väldigt 

trygg inom, då det är just detta jag vill utveckla nya tekniker och metoder till. Ofta känner jag 

också att just detta område av bildundervisningen kan ändras då lektioner kring teckning och 

målning ofta handlar om att måla och utforska äldre tekniker som kubism eller impressionism. 
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I detta projekt använder jag mig nästan bara av kontemporära konstnärer som exempel för 

eleverna för att inspirera till att våga gå ifrån de klassiska teknikerna inom bildkonsten för att 

upptäcka samtida konstnärer och rörelser.  

En annan anledning är att de liknande avhandlingar jag hittat, arbeten om att låta barn få 

berätta och visa sina världar, har oftast varit gjorda med hjälp av foto och film. Dessa 

forskningar och projekt (som alla står med i avsnittet Tidigare forskning) var alla viktig 

läsning för mig i planeringen av mitt egna projekt. Nu ville jag ta det röstarbetet och applicera 

det på det mer traditionella bildämnet.  

Efter förhandlingar och möten ställdes jag och skolan inför ett val. Hur många elever skulle 

vara i fokusgruppen? Skulle forskningen göras med en hel årskull eller med en mindre grupp? 

Att jobba med en hel årskurs skulle ge fler resultat, fler röster och fungera som ett mer 

realistiskt första försök till detta projekt. En mindre grupp skulle dock vara lättare att 

dokumentera och kunna hålla individuella kontakter och diskussioner med. Det blev en fråga 

om bredd mot djup och i slutändan satsade vi på att använda oss av en mindre grupp. 

Projektet fick namnet #visavärlden då jag ville koppla det till Årstaskolans tidigare projekt. 

De flesta projekt som gjorts på skolan (exempelvis #talasomTED) har ofta använt sig av en 

hashtag (#) i början av sina projekt då det sedan kan användas och få spridning på sociala 

medier och internet. Då jag inte väntade mig att detta skulle få någon spridning så ville jag 

ändå namnge projektet som om det var ett projekt som skulle gjorts med fulla klasser och stor 

internetspridning likt #talasomTED. 

4 Metod 

4.1 Val av metod 
Delar av denna undersökning är en deltagande observation.6 Den undersöker även hur skolan i 

generalitet kan jobba med barn och deras berättelser och blicka mot de möjligheter samt 

svårigheter som kan uppstå. I denna undersökning tittar också jag och eleverna tillsammans 

på berättande och bild utifrån uppgifter som jag ger dem. Forskningens fokus ska i detta fall 

bli elevernas process, slutresultat samt individuella intervjuer.  

 

                                                           
6 Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s.283 
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4.2 Tillvägagångssätt 
Eftersom att jag tidigare arbetat på Årstaskolan och inspirationen kom därifrån tog jag kontakt 

med lärarna där om att utifrån deras lärarhandledning utveckla moment som jag kunde leda 

eleverna i. Detta förarbete/planering jag kom att utveckla fick mig inte bara att komma på 

banan i arbete, utan också att ställa frågor kring arbetet och mina egna metoder att utbilda. Jag 

började skriva ner en lärarhandledning som var för mig själv där jag gjorde en plan för hela 

projektet. Genom att titta på de tidigare lärarhandledningarna som Årstaskolans svenskalärare 

hade utgivit efter sina projekt tog jag rubriker och partier och applicerade dem på min egen 

lärarhandledning. Rubriker som tid och redskap fick mig att både tänka över och se till de 

begränsningar som jag skulle jobba med i projektet. Mer kring avgränsningar kommer senare. 

Nedan beskriver jag min planering och de moment jag använt i projektet. 

4.2.1 Duschen 

När jag läser de tidigare lärarhandledningarna finner man att en av de viktigaste delarna i 

deras arbeten är själva förarbetet. Oftast har förarbetet (introduktioner, genomgångar, 

diskussioner och prövningar) varit minst lika långt om inte längre som arbetet kring den 

slutliga produkten. En av lärarna på Årstaskolan som jobbat med #talasomTed och Livsviktig 

Poesi beskriver att detta görs för att låta eleverna finna kunskap och intresse innan de dyker 

ner i området som de ska jobba med. De långa förarbetena låter eleverna testa vattnet och bli 

säkra i det som de ska göra samtidigt som de får bygga en färdig kunskap om vad de ska göra 

innan det riktiga arbetet sätter igång. Det första steget i dessa introduktioner har kommit att 

kallas “Duschen”. I duschen får eleverna ta del av flera tidigare verk, t.ex. dikter i 

LivsviktigPoesi, där de läser och analyserar dessa verk i ett högt tempo. Det handlar om att bli 

exponerad och att ta in så mycket material som möjlig. 

I en diskussion med en av mina egen handledare från Konstfack kom frågan kring hur man 

som lärare skulle göra dessa introduktioner. Det traditionella, modernistiska sättet som skolan 

oftast jobbar med är att eleverna blir exponerade för något nytt, får ta in det och sedan göra en 

egen tolkning utifrån vad de tänker och tror. En av mina handledare och jag diskuterade 

varför vi ofta följer det här äldre konceptet av att låta elever börja ett arbete genom att gissa. 

Varför inte ge dem alla korten på bordet direkt? Denna ifrågasättning stärktes av Ruth Leitchs 

text ”Children´s narratives through images” i Pat Thomsons antalogi “Doing Visual 

Research with Children and Young People”. Leitch blickar barns bildvärld och hur lärare kan 

hjälpa barnen att upptäcka narrativt skapande.7 I sin forskning kom hon fram till några 

                                                           
7 Thomson, Pat (red.) (2008). Doing visual research with children and young people. London: Routledge, s.37 
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punkter som hon ansåg vara speciellt användbara när man kombinerar visuellt skapande och 

narrativt berättande. Hon tar upp vikten av att berätta och kommunicera med bilder 

tillsammans med eleverna samtidigt som hon var uppriktig med att allt eleverna gjorde var en 

del av hennes forskning. Hon menar att detta gör klassrummet till en säkrare och mer öppen 

plats där eleverna känner sig mer inkluderade och en tydligare “överenskommelse” görs med 

eleverna om vad projektet ska handla om.8 Detta krockar dock med den informationen jag 

hade fått om dessa duschar och hur den fria tolkningen är viktig för att låta individen få testa 

på tolkningen helt själv. Därför kom jag fram till en kompromiss mellan dem. Jag skulle 

under min första lektion visa upp ett antal bilder för eleverna där varje bild är ett verk av en 

konstnär som har velat förmedla något (en historia, en åsikt, en röst, en syn på världen, m.m.). 

Detta är ”duschen”. För detta kommer jag att berätta om hälften av verken, hur de är 

uppbyggda, vad de vill säga och hur vi som åskådare kan läsa av/analysera/hitta det som 

konstnären vill säga med bilden. Den andra hälften av bilderna får eleverna själv tolka och 

diskutera med mig som ledsagare och bollplank. Detta blir en del i min undersökning, där jag 

kan pröva och värdera hur de olika metoderna ställer sig emot varandra och om denna metod 

att kombinera dem fungerar bra eller inte. 

 

Istället för att visa upp konst enbart skapad av västerländska män för 100 år sedan har jag 

fokuserat på mer samtida konstnärer av varierat kön och kulturell bakgrund, som Stina 

Wollter, Aya Takano och Djorje Ozbolt m.fl. Detta för att visa eleverna att det finns alternativ 

till de gamla modernistiska idéerna kring konsten, även om de bara uppfattar det passivt. I 

Normens Öga, en metodbok av genusforskaren Lovise Brade, bekräftas detta när det kommer 

till att bryta normer och konventioner i klassrummet. Brytningen skapar nya idéer och frågor.9 

Genom att lägga fokus på alternativ till de “gamla mästarna” öppnar vi dörrarna för mer 

jämställdhet och ger eleverna chansen att bli introducerade till konstnärer och verk som de 

kanske aldrig annars skulle påträffa i bildämnet eller sina liv. Vi kan under elevernas skolgång 

låta dem titta på Mona Lisa otaliga gånger men få gånger visa dem vad som händer i 

konstvärlden just nu. Att ge dem något annat än “de gamla mästarna” kan förhoppningsvis ge 

dem en bredare syn på konsten. 

                                                           
8 Thomson, Pat (red.) (2008). Doing visual research with children and young people. London: Routledge, s.50 

9 Brade, Lovise (2008). I normens öga: metoder för en normbrytande undervisning. Stockholm: Friends, s.68 
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4.2.2 Bildpromenaden 

Efter duschen, som fungerar som en ögonöppnare och introduktion till berättande bilder, 

kommer eleverna få lära sig mer om bildanalys. Jag blev tidigt i projektet tipsad om metoden 

“bildpromenad”, ett arbetssätt framtaget av pedagogen och författaren Ann-Marie Körling. 

Bildpromenad är en metod som är anpassad för yngre att börja analysera bilder och deras 

omvärld i ändamål för bild-och skrivkunskap.10 Genom att ha förenklat begreppen 

“denotation” och “konnotation” lär bildpromenaden ut hur man kan titta på bilder utifrån det 

vi bokstavligen ser framför oss (denotation) och det vi associerar till när vi ser på en bild 

(konnotation). Dessa associationer är skapade utifrån en människas bakgrund och kultur. Det 

är inte bara en människans fria tankar som talar om här, utan också tankar skapade av 

människans miljö och kulturella överenskommelser. Här är ett exempel. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 

                                                           
10 Körling, Ann-Marie, “Bildprominaden sätter ord på allt och skapar fantasi” 

http://korlingsord.se/archives/37931, 2016-03-17  

http://korlingsord.se/archives/37931
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På bilden ovan ser vi en isbjörn som brinner. För att analysera denna bild enligt 

bildpromenaden ska eleverna titta på bilden samtidigt som de svarar på två frågor. 

 

 1. Vad ser du när du tittar på verket? (Se något utan förkunskaper) 

-Fokusera på vad du ser, inte vad du tror att du ser. Vad är det direkta och ytliga i bilden? 

 

2. Vad tror du och tänker du när du ser verket? (Se något med förkunskaper) 

- Vad för tankar kommer upp i hjärnan när du ser bilden? Kan de knytas till erfarenheter eller 

andra tankar som du har? 

 

För denna bild kan svaren på frågorna bli: 

 

1. Jag ser en isbjörn. På baken ser jag eld i pälsen. Det ryker väldigt mycket. Runt omkring 

björnen är vatten och rostigt bråte. Isbjörnen verkar stå på ett kylskåp. I bakgrunden är det 

mycket molnigt och det verkar falla stjärnor från himlen. 

 

 2. Jag ser en isbjörn bland vatten, vilket kan antyda på de smältande isarna och isbjörnens 

utrotning. Samtidigt brinner isbjörnen och röken som stiger påminner om den rök som 

kommer när man bränner olja, vilket kan syfta mer på miljöförstöring. Jag tror att den här 

bilden är en kritik mot miljöförstöringen. 

 

Denna metod ska alltså eleverna applicera på två bilder som kommer ges till dem. Enskilt 

sitter de och själva skriver ner sina svar på frågorna. Med den förkunskap som de skapat bör 

eleverna kunna göra varsin bildanalys av de två verken som de blir visade. Efter att eleverna 

har skrivit sina svar läser de upp dem i en runda och reflekterar tillsammans med varandra och 

lärare för att få allas röster hörda och därigenom öppna upp för deras olika tankar och idéer. 

Efter en slutlig diskussion om hur människor som ser bilderna kan tolka och tänka om dem är 

det tid att börja förarbetet med elevernas slutliga produkt. 

 

4.2.3 Frågorna, idéer och skisser 

Det tredje delmomentet är ett sorts förarbete till slutprodukten. Med kunskaperna om hur 

konstnärer arbetar för att berätta samt hur människor sedan kan tolka och se dessa bilder blir 
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eleverna redo att börja arbeta med sina egna idéer och verk. Detta moment hämtar mycket 

från de tidigare lärarhandledningarna för talasomTED och Livsviktig Poesi. Dessa projekt har 

varsin liknande del där eleverna får ett antal frågor som de kortfattat ska svara skriftligt. Dessa 

frågor är rätt specifika och kräver nödvändigtvis inga långa svar.11 Frågorna ska få igång 

elevernas tankar kring vad de anser vara viktigt och vad de känner att de vill berätta. Det finns 

många frågor och tips på ämnen som man kan ge sina elever. I Livsviktig Poesi har lärarna 

tillsammans kommit fram till 40 frågor som eleverna ska svara på med minst en mening, lite 

av en kontrast till talasomTED där de bara ger exempel på 7 olika ämnen som eleverna kan 

svara på och sedan utveckla.12 Genom att plocka från de båda lärarhandledningarna och lägga 

till egna frågor fick jag snart ihop en lista. Jag fokuserade på frågor som rörde världssyn och 

upplevelser, röst och åsikter. Frågorna rörde konstverken jag visat för dem i 

introduktionsdelen. Tillsammans med en av Årstaskolans lärare gick vi igenom det jag hade 

skrivit och kom fram till dessa frågor: 

Vem är det synd om? 

Vad är orättvist? 

Berätta om en dröm som du kommer ihåg 

Berätta om en person du har träffat 

Berätta om något som du har upplevt som de flesta inte har 

Berätta om en plats du har besökt 

Vad får dig att känna dig liten? 

Vad får dig att känna dig stor? 

Vad är du rädd för? 

Vad hoppas du på? 

Om alla lyssnade vad skulle du säga? 

                                                           
11 Sahlin, Josef, m.fl. Årstaskolan, Livsviktig Poesi - Lärarhandledning, sid 12http://talasomted.se/wp-

content/uploads/sites/5/2015/09/Livsviktig-poesi-Lararhandledning.pdf, besökt 2016-03-19  

12Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin, talasomTED - Lärarhandledning för årskurs 4-9, sid 4 

http://talasomted.se/wp-content/uploads/sites/5/2013/12/talasomTEDlarhand.pdf , besökt 2016-03-19  

http://talasomted.se/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Livsviktig-poesi-Lararhandledning.pdf
http://talasomted.se/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Livsviktig-poesi-Lararhandledning.pdf
http://talasomted.se/wp-content/uploads/sites/5/2013/12/talasomTEDlarhand.pdf


15 
 

Dessa frågor blev formulerade på ett neutralt sätt för att förhindra att eleverna bara skulle ge 

ensidiga svar som framförallt enbart skulle vara negativa. När man ofta ser och tänker kring 

livshistorier och åsikter blir de ofta negativt betonade. Döda släktingar, olyckor, katastrofer. 

Jag vill ge eleverna en chans att få jobba med positiva berättelser också. Även positiva 

berättelser kan besitta tyngd och vara lika viktiga som negativa. 

5 Teori och tolkningsram 

Nedan redogör jag om de aspekter och begrepp som jag kommer att arbeta med i detta 

projekt. 

5.1 Visuell Kultur 
Vår visuella kultur bygger på den visuella värld som vi lever och frodas i, och framförallt, 

påverkas av. Vi alla lever genom dessa visuella världar som existerar i det offentliga rummet. 

I pedagogen Gunnilla Welwerts, som forskat i konstvetenskap och etnologi, studie ”Bilden 

påminner mig om mig själv” redogör hon för visuell kultur och dess roll i meningsskapandet. 

När elever gör en visuell handling, exempelvis en målning som jag tidigare förslagit, är denna 

visuella handling en representation av elevens visuella kulturer (och även andra erfarenheter). 

Genom att förstå elevens visuella kultur som en bakgrund och influens på dess skapande kan 

vi finna vad den känner är viktigt, vad den inspireras/påverkas av och hur den använder detta 

för att hjälpa till att visualisera sin egna identitet och biografi13. Att vara medveten om elevens 

visuella kultur innebär att man också medveten om de regler, vanor och konventioner som 

cirkulerar i den kulturen, något som kan vara viktigt och användbart i analys av elevernas 

arbeten. 

5.2 Meningsskapande 
Under åren har det gjorts undersökningar som visar hur barn och ungdomar har svårt att finna 

mening i skolan och att det är trist eller upplevs som meningslöst att gå i skolan. Bengt-Erik 

Andersson, professor vid Lärarhögskolan, visar i Ungdomarna, skolan och livet, genom flera 

undersökningar gjorda av andra pedagoger och forskare, att majoriteten av barn och 

ungdomar finner läroböckerna tråkiga, har dåliga relationer till sina lärare och att de inte får 

                                                           
13Welwert, Gunnilla (2010). "Bilden påminner mig om mig själv": en studie om ungdomar och deras bilder i två 

olika miljöer. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 2010, s. 18 
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uttrycka sin synvinkel. 14 Barn och ungdomar i skolan behöver känna att det som de gör är 

betydande och skapar mening. Boken pekar också på att det inte är upp till eleverna att tvinga 

sig själva till att finna mening i skolan, utan upp till lärarna och skolan att hjälpa elever att 

finna mening. Eleverna kan inte påverka sitt eget meningsskapande utan får det utifrån tid, 

plats och situation.15 Jag känner personligen att många elever har svårt att finna mening i 

bildämnet då de ofta inte får veta vad det är de lär sig i ämnet eller hur det kan appliceras i 

deras liv och värld. Det eleverna producerar är inte så mycket som konst som de är 

”skolbilder” som de har instrueras att göra av sin lärare i ett speciellt syfte.16 Det gäller för 

lärarna och skolan att utveckla intressanta läromedel som kan anpassas på och sätta igång 

elevernas intressen. Enligt Jan Thavenius, professor i litteraturvetenskap riktad mot kultur och 

skola, är de estetiska ämnena i skolan marginaliserade, hämmade och ointresserade av sitt 

eget innehåll vilket är negativt då estetik är en central del av meningsskapandet och kan 

förändra synen på kunskap.17  

 

5.3 Identitetsskapande 
Identitet är något vi alla skapar men är också något väldigt flytande och föränderligt. Som 

människa använder vi identitet för att skapa reaktion i de olika miljöer vi vistas i. Vi 

människor använder oss av olika strategiska identiteter som utgår ifrån det läge man befinner 

sig i18. Denna egenskap som identitetskameleont är både en positiv och en negativ egenskap, 

speciellt i skolan. Då den gör att vi kan lära oss att anpassa sig i olika situationer kan det 

också marginalisera våra egna åsikter, integritet och ”riktiga” identitet. Dock kan man också 

se detta skiftande identitetsskapande som en chans att eleverna får prova på olika identiteter, 

något som de utvecklar i de miljöer som de befinner sig i.  

 

                                                           
14Andersson, Bengt-Erik (red.) (2001). Ungdomarna, skolan och livet. Stockholm: Centrum för barn- och 

ungdomsvetenskap sid 105-108 

15Andersson, Bengt-Erik (red.) (2001). Ungdomarna, skolan och livet. Stockholm: Centrum för barn- och 

ungdomsvetenskap, s.104 

16   Welwert, Gunnilla (2010). "Bilden påminner mig om mig själv": en studie om ungdomar och deras bilder i 

två olika miljöer. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 2010, s.40 

17 Ibid, s.40 

18Ibid, s.33 
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En av dessa miljöer är skolan som utgör en arena för möjligheter att utveckla människors 

bearbetningsförmåga samt uppmuntra till den ”sanna” identiteten. Ungdomsforskaren Thomas 

Ziehe menar att de bästa situationerna för eleverna är när de ”glömmer att de är i skolan” och 

att dessa ögonblick kan ses som möjlighet för identifikation.19 Det handlar om en verklighet i 

skolan där elever blir berörda och får chansen att arbeta med egenanpassat innehåll. Dessa 

situationer kan uppnås genom simpla medel som variation av metoder, kopplingar till livet 

utanför skolan och bearbetning av angeläget stoff. I detta projektets fall måste man se att 

eleverna är i en ny livsfas i vilket de flesta precis har börjat skapa sig själva och sin identitet 

på nytt.20 

 

5.4 Berättande och ”röst” 
Projektet fokuserar på att berättande och hur det kan användas i bildundervisningen. Ordet 

“berättande” är väldigt stort och kan definieras på olika sätt men i detta arbete kommer jag att 

fokusera berättandet på röst (voice) och visuell röst. Inte röst i bokstavlig mening utan som ett 

verktyg att uttrycka sin åsikt och historia. Då “röst” i svenskan inte appliceras på samma sätt 

som “voice” måste jag definiera ordet med hjälp av den engelska encyclopedin Websters 

definition.21 

Voice 

a :  wish, choice, or opinion openly or formally expressed <the voice of the 

people> 

b :  right of expression; also :  influential power 

Med denna beskrivning av röst kommer jag att utgå ifrån röst och berättande som ett medel 

för att uttrycka tankar, idéer och åsikter. Röst är yttrandefrihet och identitet. Detta skjuter 

dock inte helt ner den ”narrativa” definitionen av berättande (det berättande som handlar om 

en historia) men då ska denna historia ha en kärna som ska förmedla något och framför allt att 

                                                           
19Welwert, Gunnilla (2010). "Bilden påminner mig om mig själv": en studie om ungdomar och deras bilder i två 

olika miljöer. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 2010, s.33 

20Welwert, Gunnilla (2010). "Bilden påminner mig om mig själv": en studie om ungdomar och deras bilder i två 

olika miljöer. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 2010, s.30 

21 Webster’s dictonary http://www.merriam-webster.com/dictionary/voice 2016-04-29 kl 13.30 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/voice%202016-04-29
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eleven är medveten om att någonting ska förmedlas med hens visuella berättande. Ruth 

Leitch, som har forskat med barns narrativa berättande i bildspråket, skriver 

”Children lead 'storied lives' (after Brunder, 1990), elements of which are deeply private, sometimes 

imaginal, often ambiguous and always socially embeded. Within the research framwork, McLeod 

(1997, p. 31) usefully distinguishes between story and narrative. 'Story', he suggests,is an account of a 

specific event while 'narrative' is a more structured story-based account of happenings, containing 

within it other forms of communication above and the beyond story-line, such as commentary, 

illustration, moral and emotional reactions. 

 (…) Within a constructivist framwork Engel (2005, p. 199) suggests that, increasingly, children's 

narratives are explored for the insight they offer into children's experiance of their worlds. Narrative 

research is more often concerned with creating understanding with children rather than 'revealing it'. 

And with the roles of 'teller and told' being shared and jointly created. Through these processes, where 

they have the opportunity to narrate for themselves and be their own audiance, children have occasion 

to articulate perceptions, emotions and viewpoints which later or less conscious as and when they 

emerge.”22 

Ruth Leitch menar här att barn lär känna sig själva bättre samtidigt som de lär känna världen. 

Barnet reflekterar sig i sin omvärld och lär sig skapa perspektiv utifrån sin egen synvinkel. 

I både projektet #visavärlden och denna text kommer alltså ordet ”berättande” att definieras 

som metoden att medvetet förmedla och överföra sina upplevelser, händelser och tankar, en 

definition som forskaren Carin Benjaminson också använder sig av i sin doktorsavhandling 

Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten.23 

 

5.5 Visuella röster 
Receptet bakom visuell röst är faktiskt enkelt. Genom att ge någon ett verktyg för att kunna 

visuellt uttrycka en åsikt, tanke eller perspektiv låter man denna person få utlopp eller chansen 

att uttrycka sig. Den brasilianske pedagogen Paolo Freire inspirerade flera utbildare och 

sociologer att placera ”en kamera i handen på de som är experter i sina egna liv” för att låta 

dem dokumentera och dela med sig av sina egna liv. Genom fotografi kunde de visa sin värld 

på sina egna villkor.24 Detta är visuell röst vilket betyder att ge någon verktyg för att kunna ge 

                                                           
22Thomson, Pat (red.) (2008). Doing visual research with children and young people. London: Routledge, s.38 

23Benjaminson, Carin (2008). Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten. Diss. 

Stockholm : Stockholms universitet, 2008, s.51 

24Thomson, Pat (red.) (2008). Doing visual research with children and young people. London: Routledge 
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sitt perspektiv. Som forskare är det viktigt att inte utgå från eller förvänta ett uttänkt resultat 

när man använder sig av detta i ett arbete. Det upp till personen att själv konstruera en mening 

eller uttryck för att sedan vara öppen för resten av världen att tolka och diskutera.25 I detta 

projekt ger jag eleverna tid och praktiska redskap som papper, penslar, färg, för att kunna 

gestalta och bygga fram sina visuella röster. Jag ger dem också kunskaper, instruktioner och 

metoder som gör det lättare för dem konstruera dessa röster som ska överföras till ett visuellt 

medium. 

 

5.6 Sociokulturellt perspektiv 
I denna text kommer jag att använda mig av begreppet sociokulturellt perspektiv. Lärandet, 

enligt pedagogen Lev Vygotskijs sociokulturellt perspektiv, sker via interaktioner och i denna 

kontext av mitt arbete i kulturella sammanhang.26 I samspel tar barn (och vuxna) till sig sätt 

att tänka, tala och utföra handlingar som de blir delaktiga i.  

Vygotskij menar att lärandet och den lärande blir beroende av stöd och handledning från 

någon som är kunnig i ämnet men denna kunniga kommer allt eftersom att släppa den 

lärandes tyglar för att låta den orientera i lärandet själv. Till slut kommer den lärande att ta 

kontroll och ansvar för sitt lärande. Lärandet är alltså beroende av andras deltagande och 

intresse. Det är inte bara individen utan kollektivet och genom det lärandet lär vi oss inte bara 

om andra utan också om oss själva. Detta genom dialoger och en lärarroll som ställer frågor, 

förklarar, sammanfattar och initierar tankar. Här ska också allas intressen och kunskaper 

bejakas och det ska vara med respekt samt genom att se nykomlingen seriöst. 

 

                                                           
 s.26 

25Thomson, Pat (red.) (2008). Doing visual research with children and young people. London: Routledge, 

 s.33 

      26Williams, Pia (2006). När barn lär av varandra: samlärande i praktiken. 1. uppl. Stockholm: Liber 

, s.47 
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6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning jag tittade på och influerades av, av bland annat Marisol Clark-Ibañez, Ian 

Kaplan och Kaye Haw finns samlat i Pat Thomsons antalogi Doing visual research with 

children and young people (2008). 27 

Då dessa arbeten fokuserade på foto och video som medium har jag valt att läsa dem som om 

de inte enbart handlade om foto eller video utan om kreativitet och barns visuella världar. De 

alla gav insikt i problem och frågeställningar som kommer upp under ett arbete som detta men 

visade också hur jag som lärare kan tolka och ledsaga elever i dessa projekt. 

 

Två andra studier som är relevanta är Gunilla Welwert (2010) Bilden påminner mig om mig 

själv - En studie om ungdomar och deras bilder i två olika miljöer (2010), och Stina Wikberg 

Bland själporträtt och parafraser -Om kön och skolans bildundervisning (2014) som lägger 

fokus på elevernas uttryck via självporträtt. 

7 Bearbetning och analys 

7.1 Lektion 1 Duschen 

Först tittade vi på fem bilder där jag berättade om varje bilds bakgrund, vem konstnären var 

och vad konstnären velat förmedla. Dessa bilder sträckte sig från abstrakta och 

expressionistiska motiv till väldigt enkla och lättolkade motiv. Efteråt fick eleverna titta på 

fem bilder som de själva skulle tolka. Genom att använda en runda där varje elev i tur och 

ordning fick berätta vad de såg utan att någon annan kommenterade eller fortsatte. Själva 

resultatet av metoden var blandat. Det fanns de elever som klart hade mer idéer än andra. En 

elev var väldigt utåtriktad och hade lätt till att prata mycket om en bild, vilket gjorde att de 

elever som var lite blygare och inte lika utåt ofta svarade ”det som hon sa” eller upprepade det 

den första eleven hade sagt. Jag bad dem då att förklara lite mer eller försöka se om de hittade 

någonting annat att säga, vilket de ofta kunde. Jag ser detta första moment som en 

introduktion av visuella röster och hur andra skapare använder sig av dem. Just här fick 

eleverna båda titta utifrån en åskådares perspektiv (hur jag kan läsa och börja tolka visuella 

                                                           
27 Thomson, Pat (red.) (2008). Doing visual research with children and young people. London: Routledge, 

s.95, 178, 195 
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röster) samt utifrån skaparens perspektiv (hur kan jag uttrycka min visuella röst). De fick 

chansen att själva sätta ord på vad de tänkte om verken och blir enligt Ruth Leitch, mer 

medvetna om både världen och sin egen syn på den.28 

 

7.2 Lektion 2 Bildpromenad och tolkning 

För den andra lektionen dök det bara upp 5 stycken elever. Två hade gett ursäkten att de 

behövde studera extra och två hade inte hört av sig alls. Detta skulle dock komma att göra 

lektionen lättare och ge de elever som var på plats mer tid till att prata och reflektera. Vi 

började med att göra en återkoppling till förra lektionen. Vad för bilder hade vi tittat på, hur 

hade vi tittat på dem och vad var det bilderna berättade. Sedan satte vi snabbt igång. Inför 

dagens moment hade jag valt ut två bilder som eleverna ska göra bildpromenader på. Dessa 

två bilder var Frida Kahlos The Two Fridas och Norman Rockwells The Problem We All Live 

With. Jag valde dessa två bilder främst utifrån deras två olika synpunkter, klara bakgrunder 

och diskussionsmöjligheter. Då Kahlos verk riktar sig inåt, på henne själv och hennes egna liv 

riktar sig Rockwells verk på något externt. 

Eleverna följde bildpromenadens två metoder, denotation och konnotation. 

 

 

Bild 2 

                                                           
28 Thomson, Pat (red.) (2008). Doing visual research with children and young people. London: Routledge, s.38 
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Första bilden vi tittade på var Kahlos. Jag lät eleverna titta på bilden och skriva samtidigt i 

dryga 10 minuter. Efter 10 minuter började vi att prata om bilden. Jag berättade för dem att 

det vi gjorde var att tolka bilden utifrån våra egna synvinklar. Därför fanns det inga fel när det 

kom till tolkningarna Jag instruerade dem också att använda utskrivna kopior på bilderna som 

om de var en brottsplats. Ledtrådar och detaljer blev inringade och eleverna skrev texter där 

de motiverade de idéer och tolkningar som de gjorde. Därefter fick de göra en runda där var 

och en först fick läsa upp vad det var de såg direkt (denotation). Alla hade tittat noga på 

detaljerna och räknade upp att de såg två kvinnor, blodådrorna mellan dem och de två olika 

hjärtana. Efteråt diskuterade vi tillsammans om vi hade missat något eller hade några 

funderingar och i så fall pekade vi ut dem på en större bild av verket. 

Efter det läste de upp sina tankar och tolkningar av verket (konnotation). Nu började svaren 

bli olika. Någon tänkte att de var två syskon, en annan tänkte att de kunde vara samma person. 

En menade att den ena ”systern” till vänster i bilden hade försökt ta självmord då hon i bilden 

visar att hon har klipp av blodådran med en sax. ”Varför tänker du just självmord?”, frågar 

jag. 

”Den vänstra systerns hjärta ser trasigt ut och hon orkar kanske inte leva längre. Hjärtat är 

trasigt på grund av en skilsmässa då hon har brudklänning på sig” svarade eleven. 

Vi diskuterade elevernas olika tolkningar och jag lät dem fråga och reflektera med varandra. 

När vi till slut kände oss klara och eleverna lät mig berätta om vem som gjort verket, vad det 

handlade om och vad de vanligaste tolkningarna var kring bilden. Eleverna kände sig nöjda då 

alla hade prickat in minst en tolkning som tillhörde de ”konventionella” tolkningarna Jag 

påminde dem ännu en gång att det inte handlar om rätt och fel utan vad och varför det blir 

som det blir när vi tolkar bilderna. Konnotationer, förklarade jag, handlar även om kulturella 

överenskommelser, det ”jag” ser kommer inte bara inifrån mig, utan är inom en given 

kulturell och social kontext. Detta är deras visuella kultur som talar genom dem. Gunilla 

Welwert menar att lärare bör vara medvetna om elevernas visuella kulturer för att hjälpa dem 

navigera och utveckla menings- och identitetsskapande.29 Med denna uppgift där jag förklarar 

                                                           
29 Welwert, Gunnilla (2010). "Bilden påminner mig om mig själv": en studie om ungdomar och deras bilder i två 

olika miljöer. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 2010 s.18 
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för dem om konnotation och denotation gör jag eleverna medvetna om sina visuella kulturer 

och att det är något som påverkar dem. De lär sig varför de ser och tolkar som de gör. 

 

Bild 3 

När Rockwells bild kom fram hade eleverna blivit uppvärmda och vågade tolka ännu mer 

denna gång. Under ”vad ser jag”-delen var det redan mycket funderingar kring texterna i 

bilden (klotter, armband, den stora signaturen) och de olika betydelserna av ras i bilden. Efter 

att tillsammans ha klargjort detaljerna och strukturen i bilden fick eleverna läsa upp sina 

tolkningar. Denna gång var de tydligare i sina tolkningar och gav bilden bakgrundshistorier. 

Det fanns beskrivningar om vad som hade lett upp till händelsen i bilden, vilka personerna var 

och vart i världen motivet utspelade sig. Självklart kom också ras upp i diskussionen då vissa 

visste vad ”nigger” (som står klottrat längst bak i bilden) betyder. De som visste detta läste 

direkt in denna bild som en rasladdad bild. De som inte visste vad det betydde diskuterade 

väldigt lite om ras i sina texter.  

 Det är därför ingen överraskning att eleverna blev så berörda av Rockwells tavla av Ruby 

Bridges. Den berättelsen satte igång något mer empatiskt i deras tankegångar och de elever 

som hade en bakgrund som var minoritet till den vita medelklassen blev påtagligt mer berörda 

av tavlan och berättelsen om Ruby Bridges. Det verkade inte som att de själva hade blivit 

utsatta för diskriminering, då jag subtilt frågade dem vad det var som fick dem känna sig 

påverkade av tavlan. Dock hade de en klar känsla att det som Ruby Bridges utsattes för var 

orättvist och att ingen borde bli diskriminerad på grund av ras, kön eller sexualitet. De visade 

en större känsla för orättvisa och diskuterade det mer än resten av eleverna.   

När eleverna hade diskuterat färdigt om sina tolkningar kring bilden fick jag berätta vad 

Rockwells motivation och tanke bakom bilden var och hur bilden visade den 6 år gamla Ruby 
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Bridges som blir eskorterad av fyra federala poliser för att kunna ta sig till skolan i säkerhet. 

Hur hon var den första afro-amerikanska flicka att få gå i en skola med tidigare bara vita 

elever och hur allmänheten hatade henne för detta och demonstrerade. Eleverna blev väldigt 

tagna av historien bakom motivet och detta väckte fler diskussioner kring den och hur man 

tolkar och lär sig genom att titta på bilden. Jag kände att eleverna nu hade förstått hur de kan 

tolka bilder och vad bilder berättar, och framförallt hur de kan berätta med sina egna bilder. 

Bildpromenaden var ett mycket framgångsrikt moment i detta projekt, speciellt på det sätt 

eleverna tog till sig tolkningen och relaterade den till sina egna erfarenheter och tankar.  Carin 

Benjaminsons skriver att berättelser och berättande är en viktig del i ungdomars 

identitetsskapande. Om livsberättelser skriver hon att processen att lära känna sig själv, skapa 

identitet och självbild är komplicerad och till största del sker genom de möten i världen med 

andra individer och människor. Dessa möten och erfarenheter skapar en “kognitiv modell för 

hur individen kommer att tolka och förstå sig själv i världen. Människan lär in olika sätt att 

tolka världen och de situationer som individen upplever (...) Människan blir på det sättet en 

“frukt” av sitt eget sätt att tänka om sig själv. På det sättet blir livsberättelser också en väg till 

självbilden.”30 

Det Benjaminson menar är att exponering av andras berättelser, åsikter och livsöden väcker 

tankar kring den egna existensen. Ett medvetande om andra berättelser väcker känslor och 

tankar i vårt egna liv genom att vi speglar oss i andra individer. Hon fortsätter att förklara hur 

att just dela med sig av berättelser och att låta människor tolka dem är en bra övning i att 

skapa och utveckla empati och förståelse i sin omvärld, något som det inte kan finnas för 

mycket av. “Alla dessa begrepp ligger nära den empatiska processen och kan vara en hjälp i 

beskrivningen av det som sker i övergångsområdet mellan den som berättar och den som 

lyssnar. Där båda är med och skapar berättelsen.”31 

 

 

                                                           
30 Benjaminson, Carin (2008). Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten. Diss. 

Stockholm : Stockholms universitet, 2008, s.51 

31 Ibid, s.52 

 

 



25 
 

7.3 Lektion 3 Frågorna 
Nu kunde vi börja med det mer direkta förarbetet för eleverna vilket innebar att få svara på 

frågebladet och komma fram till vad deras egna verk ska berätta. Denna gång hade jag fem 

deltagare. Tre som hade varit med varje lektion och två som hade varit med under den första 

lektionen. Efter att ha instruerat om dagens uppgift och delat ut frågebladen till eleverna tog 

jag de två som inte hade medverkat under den förra lektionen åt sidan och gjorde en snabb 

genomgång om hur vi hade tittat och tolkat förra lektionens bilder. Det kändes som att de 

båda snabbt förstod konceptet bildpromenad och fick därefter också fylla i frågorna. 

De flesta hade svårt med frågan ”Berätta om en person som du har träffat”. Nästan alla 

deltagare frågade om exempel eller hur de skulle tänka kring frågan.  Jag förklarade att de 

kunde skriva någon som hade påverkat dem eller fått dem att tänka till eller bara fått dem att 

må bra eller dåligt. Under skrivarbetet ville de höra exempel på vad svar kunde vara, gärna 

från mitt eget perspektiv. 

Dessa frågeblad blev ett bra verktyg för eleverna som hjälpte dem att komma fram till olika 

idéer och de flesta började redan bestämma sig för vad de skulle kunna jobba med i den 

slutliga tavlan. När de hade valt ut de svar som de kände bäst för och skulle skriva mer 

detaljerat om uppmanade jag dem att samtidigt börja skissa väldigt enkelt och snabbt för att få 

dem att börja bygga upp en struktur i sina tänkta motiv. Denna metod, grundad i svenskämnet 

visade sig fungera väl även i bildämnet. I detta moment ville jag också försöka framhäva 

elevernas meningsskapande i projektet. Här var det upp till dem att komma fram till vad som 

är viktigt och vad som skapar mening i deras arbeten. Mening som ska motivera dem att 

försöka jobba fram en bra produkt. Inte för min skull men för dem själva. Bengt-Erik 

Anderssons forskning pekar på att elever har svårt för meningsskapande då de vill 

tillfredsställa läraren och att lärare ofta inte låter eleverna bestämma själva över sina 

arbeten.32 Jag fick under lektionen tänka på detta när jag hjälpte eleverna att komma fram till 

sina idéer. Även fast någon hade svarat väldigt intressant på en fråga tyckte eleven själv att ett 

annat (i min mening mindre intressant) svar var bättre. Jag som lärare måste acceptera detta 

                                                           
32 Andersson, Bengt-Erik (red.) (2001). Ungdomarna, skolan och livet. Stockholm: Centrum för barn- och 

ungdomsvetenskap, s.108 
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och istället för att försöka putta eleven på min väg mot meningsskapande låta den välja sin 

egen väg. 

 

7.4 Lektion 4 Bearbetning av idéer och skisser 
När den fjärde lektionen kom hade alla fyllt i sina frågeblad och börjat fundera kring vad det 

var som de kunde berätta med den tavla som de skulle göra. Vad vill de dela med världen och 

hur ska deras visuella röst kunna framställas? Efter att ha tagit ut tre svar och skrivit mer 

detaljerat om dessa fick eleverna papper för att skissa ett motiv för varje fråga. Nu var det upp 

till eleverna att börja komma fram till koncept som de kunde jobba med. Under genomgången 

gjorde jag också väldigt klart att det var helt öppet för eleverna att härma och inspireras av 

andra bilder jag hade visat som exempel och de som vi hade redan har tolkat och analyserat. 

 

Att låta elever öppet få härma har varit en återkommande del i detta arbete, både under 

planeringsstadiet och utförandestadiet. Under mina möten med en av Årstaskolans lärare 

förklarade hon vikten av att låta eleverna härma i hennes tidigare projekt. Enligt henne bör 

elever i ett projekt som Livsviktig Poesi få först härma andra människors dikter, främst 

struktur och innehåll, för att ge dem en trygg invit till ämnet. Detta följer synsättet om att det 

inte alltid är bäst att låta eleverna börja utforska ett område själva, helt utan kunskaper. 

 Elevernas ordinarie bildlärare (och min tidigare VFU-handledare) har jag också diskuterat 

tillsammans med om vikten av att låta elever härma. Han uppmuntrar det som ett bra sätt som 

barn och unga kan lära sig på och anser det som en av de starkare inlärningsmetoderna i 

skolan, som tyvärr skolan ser ner på och använder sig för lite av. Under ett samtal berättade 

han om sin syn på barn och ungdomars metod av att härma. 

  

” Dels för att man lär sig av det men dels för att det är lustfyllt också. Sitta bredvid någon och fråga 

“gör du såhär?” och inte att apa efter men mer härma ett arbetssätt eller en stil (…) Det fula ordet 

(härma) kommer väl av två saker då, som man tänker på. Det ena är den fria konstens tradition från 50-

talet och framåt. (...) Från och med den tiden så svängde bildundervisningen för att anpassa sig till den 

modernistiska konsten och där handlade det om att allt skulle vara originellt och fritt gjort i stunden, då 

vill man inte hämna och störa barnen på något sätt och det var väldigt viktigt för dem att uttrycka sig 

själva, vilket det också är men det ena utesluter inte det andra. (...) Det blir en gällande riktning som får 

vinna och alla andra metoder bara försvinner. Antingen är det fritt eller väldigt hårt strukturerat.” 
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Detta motsvarar då en sociokulturell inlärning där elever börjar med att titta på andra och 

varandra och i en trygg miljö dra influenser, reagera på och härma andras skapande för att 

sedan ha tillräckligt med kunskap för att utveckla ett eget, unikt bildspråk. Eleven känner sig 

beroende av någon (vad den anser) mer bildads vägledning varesig det är att ställa frågor eller 

att härma.33 Allt eftersom blir eleven friare. 

 

7.5 Lektion 5-8 Produktion av verk 
Under de kommande lektionerna producerade eleverna sina verk. Alla började med att skissa 

upp sina mindre skisser på sina större kanvas. Eleverna jobbade väldigt flitigt under dessa 

lektioner, alla ivriga att bli färdiga. Dessa lektioner resulterade i mycket eget arbete och de 

flesta satt tysta den största delen av tiden. Jag fick dock inte bara stå och observera, det var 

ändå en del frågor som kom upp. Eleverna, som var medvetna om att deras verk skulle ställas 

ut, ville vara så noga som de kunde. De var säkra på sin röst i verket och hur de skulle gå till 

väga för att uttrycka den.  Mycket frågor kring färg och teknik. I detta projekts tidigare stadie 

var det planerat för eleverna att jobba med kol. Kol är ett verktyg som skolan inte använder 

jättemycket och det kan vara ett bra redskap för eleverna att upptäcka ytor samt lära sig 

teckna mer måleriskt. Tyvärr fanns det inte tid att låta dem prova kol denna gång, men något 

som de flesta ville utforska var att måla med tvättsvamp. Genom tvättsvampen lärde sig 

eleverna mer om toning, skugga och yta och det kändes verkligen som att de tog in de nya 

kunskaperna.  

Sju verk producerades under dessa lektioner. Dessa verk uttrycker alla mycket klara men 

olika historier. Eleverna har också alla arbetat med olika bildspråk och visuella röster. Vi 

kommer nu att titta närmare på tre av dem. 

 

 

 

 

                                                           
33 Williams, Pia (2006). När barn lär av varandra: samlärande i praktiken. 1. uppl. Stockholm: Liber, 

s.46 
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7.5.1 Bild 1 – Drömmen om Fridolf 

 

 
Bild 4 

I tavlan “Drömmen om Fridolf” har eleven jobbat med en dröm som hon haft om hur hennes 

hund, Fridolf, blir skjuten medan hon är inlåst i en låda. Själva tavlan var en bearbetning av 

drömmen samt ett bevis på hur mycket hennes hund betyder för henne. Själva motivets 

uppbyggnad är dock hämtat från ett annat verk. Under förarbetesmomenten Duschen och 

Bildprominaden blev eleven intresserad av Frida Kahlo och när hon började skissa på sitt 

motiv tog hon inspiration från Kahlos El venado herido (Den skadade hjorten, 1946). Precis 

som i Kahlos målning har hunden här blivit skjuten och skadad av pilar. Den mörka marken 

runt hunden är också inspirerad från Kahlos målning. Eleven blev väldigt intresserad av 

Kahlo och genom att bearbeta sin egen berättelse genom Kahlos form och visuella värld kom 

hon att uppskatta henne mer samt förhoppningsvis förstå sin egen livsberättelse genom 

konstens kontext. 
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7.5.2  Bild 2 – Ge aldrig upp 

 

 
Bild 5 

 

Detta verk utgår ifrån elevens egen bakgrund och känslor. Enligt henne själv har hon haft en 

rätt tuff uppväxt och att den historien, hennes specifika bakgrund, ville hon inte bearbeta. Jag 

gav eleven förslaget om att jobba mer abstrakt då, och fokusera på de känslor eller tankar som 

kommer när hon tänker på den tuffa bakgrunden. Verket blev då detta. En mörk bakgrund i 

olika toner, elevens huvud, helt utan ansikte men istället bara en blank yta, och utifrån 

huvudet flyger de skriftliga formerna av hennes känslor ut. Man ser också ett blått hjärta i det 

lägre vänstra hörnet, ett hjärta som är sprucket och blöder. Eleven berättar själv att hon hade 

blivit inspirerad av Keith Haring att använda text. Vi hade tittat på Harings textbaserade verk i 

början av projektet. I hennes verk har hon valt texterna, dessa mestadels negativa ord som 

”rädd, ångest, ilska, frustration” men även ”lycka”, som de känslor som hon oftast känner, 
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men också med vetskapen av att detta är känslor som alla känner, därför kommer andra att 

kunna relatera till hennes bild. Anledningen varför hon inte ville göra en mer bokstavlig, 

specifik berättande bild tog vi upp i en intervju som jag skriver mer om i slutdiskussionen. 

7.5.3 Bild 3 – Stoppa den FÖRFÄRLIGA saken mobbning 

 

 

Bild 6 

Den tredje tavlan kan vara lite svårtolkad men budskapet kommer verkligen fram när man får 

veta historien som den berättar. Redan i en tidigt fas uttryckte sig denna elev om hennes avsky 

för mobbning. Historien, som hon själv beskriver den, handlar om en pojke som klär sig i 

”tjejiga” kläder, för att han tycker om det. Då blir han mobbad av ett gäng flickor och deras 

ord och kränkningar slår så hårt att han först börjat strunta i skolan, sedan skolkar han och till 

slut hänger han sig. Men målningen vill hon lyfta faran i mobbning och att det kan leda till 

livsfarliga konsekvenser. Denna elev har använt sig av symboler för att berätta om hur den 

mobbades skolarbete försvinner. Genom att måla upp böcker, pennor och papper som, med en 

vind, flyger iväg och blir överkryssade förmedlar hon detta försvinnande. När jag och denna 

elev pratade om röst och åsikter var detta det första som kom upp. Detta var kärnan i det som 

hon tyckte var viktigast och ville förmedla till världen. Detta är hennes visuella röst. Projektet 

och tavlan har varit verktyget där hon har fått uttrycka sin åsikt och avsky för mobbning. 
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7.6 Elevernas perspektiv 
Verken som blev skapade av eleverna visade alla exempel på deras röst. Verkens innebörd 

gav uttryck för alla för deras åsikter, historier och perspektiv. Eleverna kände sig också nöjda. 

I projektets absoluta slutfas diskuterade och reflekterade jag och eleverna över projektet. 

Jag ställde eleverna frågor kring hur de hade upplevt dessa lektioner och de momenten vi 

gjort. Alla elever var eniga över att de tre förarbetsmomenten (Duschen, promenaden, 

frågorna) var ”okej” men nödvändiga. En kallade det ”segt”. ”Det var inte 'jättetråkigt', det är 

bara roligare att få måla. Det roligare att göra något istället för att sitta och fundera” beskrev 

en av eleverna dessa moment. De var inte alls lika roliga som praktiskt arbete och skapande 

men eleverna förstod också innebörden av dessa moment och vad de har lärt sig med dem. En 

elev uttryckte hur hon hade velat jobba praktiskt i duschen och promenaden, att samtidigt som 

de utforskar och tittar på bilder får de också måla eller teckna av dem. Hon förklarade att det 

hade varit kul att få upptäcka alla saker i verket på det sättet, att få rita av dem. ”Man kan inte 

tro att man bara kan komma hit och måla. Man måste få lite grunder och lära känna det som vi 

ska göra, så jag tycker ändå att det var bra” följde hon sen upp med. 

För att sammanfatta tyckte eleverna att projektet hade, för deras del, blivit lyckat. Då eleverna 

tidigare hade arbetat med bildanalys och tolkning i bilden hade de aldrig fått gå in i det så 

mycket som vi gjorde i #visavärlden. Sätten att tolka var också nytt för dem och de såg 

positivt på bildpromenaden och att de fick prata och diskutera bilderna med varandra. Vi kom 

fram till att om jag skulle göra detta projekt i framtiden skulle det arbetas in aspekter av 

praktiskt skapande i dessa förmoment. 

 

7.7 Utställning på Konstfack 
Bara två dagar innan utställningen på Konstfack skulle äga rum blev eleverna färdiga med 

sina verk. Platsen på konstfack, en del av ett galleri på skolan, hade jag utsmyckat efter beslut 

som eleverna hade fått ta. I gruppen hade vi diskuterat 'den vita kuben' och pratat om olika 

möjligheter att ställa ut på. En av mina lärare gav mig rådet att måla något på väggarna för att 

få min del av galleriet att sticka ut från resterande utställningar där så tog jag fram ett nytt 

moment med mina elever. 

Under förslag och diskussion kom vi fram till ett antal olika mönster och motiv som skulle 

kunna målas på väggarna. Symmetriska schackrutor, människors ansikten, bergstoppar, var 

några av alternativen som jag och eleverna kom fram till. Efter det fick varje elev rösta på två 
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designer som de gillade. De två med flest röster blev ”såpbubblor” och 'action painting', så de 

två vann. Jag målade sedan upp dessa två väggar i min del av galleriet, med den ena som 

visade såpbubblor som stiger till skyn och blir större och större, samt den andra väggen där 

jag kastade färgen och spontana och rörelsefyllda mönster skapades på den. Efter det hängde 

jag upp tavlorna och vår utställning var redo att visas för världen. 

Konstfacks vernissage drog mycket folk som kom och tittade. Flera av besökarna tittade på 

mina elevers utställning. En del intresserade, en del ointresserade. Inför vernissagen hade jag 

också planerat en paneldiskussion. Denna diskussion var mellan mig, en lärare på Årstaskolan 

och en av de deltagande eleverna. Lärare och elever på min egen institution hade blivit 

inbjudna till att komma och lyssna på vårt samtal om berättande, bild och skolan. 

När diskussionen var igång hade vi en stor publik som var där för att lyssna. 

I detta samtal fick jag och eleven berätta om projektet och vad vi hade gjort under det, 

genomgång av momenten, diskussioner och processen att skapa elevernas tavlor. 

Vi alla talade sedan mycket om aspekterna och arbetet kring berättande och röst i skolan. 

Eleven berättade hur hon, som elev, vill känna friheten till att få välja vad hon ska få berätta 

och dela, att alla berättelser inte hör hemma i skolmiljön. Dessa etiska frågor går jag djupare 

in på i kapitlet Slutdiskussion. 

Läraren fyllde i om arbetsprocessen kring egna berättelser och berättar att det finns olika steg 

som han tycker att elever i ett projekt som detta eller i hans projekt går igenom. Första steget 

är att få uttrycka sig privat, andra steget är att få uttrycka sig i en grupp och sista steget är att 

få uttrycka sig offentligt, och att det är upp till eleverna själva att få ta så många steg som de 

känner sig bekväma med.  

Sedan pratade vi alla tre mycket om berättande och röst och hur vi arbetar med det i skolan. 

VI kom fram till att själva kontexten och upplägget för en uppgift som denna är viktig och 

därför krävs förarbetet som eleverna gör. Hade arbetet bara börjat med “rita vad ni vill” hade 

vi nog inte alls kommit fram till dessa bilder. Förarbetet, skisserna och den konstanta 

reflektionen ligger till stor grund om vad eleverna kan producera. Läraren ville kalla detta 

begränsningar eller strukturer, och hur det kan bidra till skapande och inspiration. 

Eleven tyckte att det var bra att alla fick komma till tals i projektet, att det var väldigt öppet 

att få diskutera och bli hörd och hon kände att de andra eleverna som varit med tyckte att det 

var skönt att i grupp få uttrycka sina känslor och tankar tillsammans.  
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“Om man har gått igenom en sak och får höra en annans historia så kan man hjälpa den personen med 

att säga ‘du är inte ensam’, hur den personen kan ha varit utestängd från världen och tror att det är den 

enda som har gått igenom det.  Jag kan känna igen mig, att jag har varit utestängd från världen [...] Om 

jag har gått igenom en sak och en annan person förklara en (liknande) sak som den har gått igenom kan 

jag hjälpa den att trycka upp den och visa att det finns någon som förstår den och pushar den att gå till 

skolan [...] och gör att den verkligen klarar av sina dagar och inte ger upp. “ 

 

Hon kände själv att det var bra att det finns verktyg i skolan som gör att elever kan få uttrycka 

sig, verktyg som poesi, konst, musik. För henne var konsten detta, och hon kände att ett 

projekt som det här verkligen kan hjälpa elever, barn och ungdomar. Hon förklarar hur hon 

kunde gå och bära på saker, saker som var svåra att dela med sig till vänner eller föräldrar. 

Hon fortsätter att förklara att det då kan vara bra att ha en lärare som förstår en, och att en sån 

lärare kan vara mycket till hjälp. Det kan vara jobbigt att ta ett samtal flera gånger man om 

man det finns chans till att det sker en utveckling.  

 

8 Tolkning och resultat 

 

Denna undersökning har utgått från frågeställningarna ”Hur kan en svenskämnescentrerad 

metod appliceras och utvecklas i bildämnet ” och ”På vilket sätt kan 

ungdomar och barns egna röster lyftas inom bildämnet”. 

Med detta projekt har jag arbetat motsatt det som Livsviktig Poesi gjorde där svenskan var den 

stora delen av arbete och bilden blev en biprodukt och mindre prioriterad. Eleverna som jag 

hade i detta projekt hade aldrig fått jobba med berättande där röst har varit så centrerat. 

Estetiska och kreativa ämnen bör vara en plats där röst och perspektiv ska lyftas och få utlopp. 

Precis som eleven under paneldiskussionen berättade att när hon kände att hon ville få ut 

något eller bearbeta det tog hon konsten som sitt uttrycksmedium. Bildämnet har chansen att 

ge eleverna verktyg och det är lika viktigt att låta eleverna känna och veta att det kan göras 

och till och med uppmuntras.  

I detta projekt öppnades mina ögon upp för hur meningsskapande och identitet kan tas upp i 

bildämnet. Jag visste om detta men kanske var det att jag tvivlade lite på min elevgrupp när vi 

började projektet. På ett sätt är det inte jag som har visat dem hur röster och berättande kan 

lyftas i bildämnet men tvärt om. Jag gav dem verktygen, platsen, tiden och strukturen. De 
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visade mig hur barn och ungdomar kan jobba med dem. Även om det ibland fanns motstånd 

till samarbete fanns det ändå alltid en vilja hos eleverna. Jag kan inte tala för dem alla men jag 

tror att de alla inte bara kom för att få chansen att ha fler bildlektioner och kanske höja sina 

betyg. Jag tror att de fick ut något av det hela. Vissa elever verkade prioritera skapandet men 

de flesta lade mycket fokus på just kärnan att berätta och reflekterade mer om meningen 

bakom sitt motiv än motivet själv.  

Det krävs tid, struktur och verktyg. För att lyfta bildens berättarkonst måste vi ge det utrymme 

och tid. De tidiga momenten där de fick lära sig att se och tolka bilder var nödvändigt som 

introduktion Att jag var tvungen att förlänga tiden för produktionen av målningarna var också 

nödvändigt, då jag såg att eleverna tog sina verk på stort allvar och ville jobba så detaljrikt 

som de kunde. Tidigt förklarade jag för eleverna i mitt projekt vad det handlar om och vad det 

är vi arbetar mot samt försöka göra genomgångarna och uppgifterna så intressanta som 

möjligt. Jag hoppas att eleverna kan finna mening i detta arbete. Jag har gett dem den frihet de 

kräver samt individuellt intressera och inspirera dem genom att vara en flexibel och lyhörd 

lärare. 

 

Jag vill understryka att man inte ska tvivla på elevernas förmåga att berätta. De är alla 

experter på sina egna liv och berättelser. I framtiden kommer jag inte att gå in och tro att vissa 

elever kommer ge mig en “undermålig” berättelse. De är alla viktiga och de gäller verkligen 

att eleverna får veta om det. 

 

9 Slutdiskussion 

9.1 Den etiska problematiken 

Detta projekt handlade inte bara om hur vida jag kunde överföra svenskcentrerade metoder till 

bildämnet men också hur bilden och skolan jobbar med elevernas berättelser. Jag har genom 

projektet och skrivandet av denna text kommit att definiera berättande och dess vikt för 

individen och identitetsskapandet. Tidigare i texten har det tagits upp hur människor, genom 

att berätta och ta del av andras berättelser, ökar förmågan att kunna se och lära känna sig själv 

och reflektera över sin egen värld och identitet samt att bli mer öppen till andra människors 

liv och livsberättelser. Allt detta har bearbetats och lagts fram med en positiv glans. Men 

under arbetet har också frågor och problematiseringar kommit upp, frågor som båda jag och 

personer på min institution diskuterat. 
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 Dessa frågor är kring de etiska problemen som reser sig i detta projekt men också begreppet 

”berättande” i den mening som jag har använt det. 

Som jag har skrivit tidigare finns det mycket fakta kring nyttan av att berätta. Det är en 

mycket etablerad och känd fakta och vi lärare som vill jobba med berättande älskar att 

använda det i vår utbildning. Men hur är det med elevernas egen vilja till att berätta, och i 

slutet på dagen, vem tjänar på det egentligen? 

 

Under projektet #visavärlden hade jag en elev som, under det tredje momentet där de skulle 

svara på frågor för att sätta igång idéarbetet för deras verk, berättade att hon kunde berätta och 

dela med sig om något väldigt specifikt som har gjort stor inverkan på hennes liv men, till 

slut, bestämde sig för att inte vilja dela med sig om denna händelse. Som läraren i denna 

situation blev jag självklart nyfiken. Här hade en elev valt att delta i ett projekt som handlade 

om att berätta, säger att hon har en livsavgörande historia och sedan väljer att inte dela med 

sig av den? Jag blev lite konfunderad, hur skulle jag göra? Var det en historia som hon ansåg 

för dramatisk? Hade någon sagt åt henne att inte berätta den? Var det något som hon 

verkligen skulle må bättre av att berätta? Jag valde att efter lektionen intervjua henne.34 

 

När jag och eleven sedan pratade frågade jag henne vad hon tyckte kring att arbeta med 

berättande och åsikter i skolan. Hon var väldigt positiv till det och förklarade att hon förstod 

betydelsen av det. Som en väldigt aktiv och deltagande elev är hon själv intresserade i andras 

perspektiv och historia. Jag var ärlig med henne och berättade att jag var intresserad i denna 

berättelse hon sade att hon satt på och undrade varför just denna inte skulle delas. Hennes svar 

var mycket lugnt och självsäkert, som om hon har begrundat detta tidigare. Hon sa att hon 

absolut tycker att berättelser ska delas och reflekteras över i skolan och att det är nyttigt, men 

att dela just denna berättelse skulle inte förändra något. Hon visste att hon själv inte skulle 

utvinna något från den och att elev omkring henne inte häller skulle få ut något av det, om 

något skulle berättelsen försvåra vissa förhållanden i skolan. Därför ansåg hon att det skulle 

vara mer av en stjälpning, och att min intention blir en björntjänst. 

Jag frågade eleven om det fanns något tillfälle, moment eller plats där man skulle kunna 

bearbeta denna berättelse. Hennes svar var snabbt och enkelt: Om en berättelse som hennes 

                                                           
34** Hela intervjun spelades in med tanke att bli transkriberad och inkluderad i denna text. Tyvärr blev intervjuns 

fil korrumperad innan jag han transkribera den och därför kommer jag att enbart referera till intervjun och det 

vi kom fram till. 
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skulle bearbetas någonstans skulle det vara hos skolkuratorn. 

 

 Som lärare har jag makt. Makt över mina elever och, i slutändan, deras intresse. Vi talar 

mycket om idén ”demokratisk skola”, en skola där maktpositionen mellan lärare och elever 

har minskat och tillsammans bygga en utbildning där båda parterna är trygga, ärliga och 

riktiga mot varandra. Tyvärr är det svårt att utveckla en demokratisk skola i det skedet som 

den svenska skolan är i just nu. Skolans maktpositioner har blivit allt för etablerad under de 

sekel som den har existerat. Läser man Britta Jonssons sociologiska perspektiv i 

Ungdomarna, Skolan och Livet, en forskning där 700 elever har svarat på blanketter ang. 

skolan, märker man snabbt att väldigt ofta agerar och tänker eleverna i banor av svar som de 

tror att sina lärare vill höra.35 Motivationen till att studera och göra skolarbetet handlar inte 

om att man själv ska lära sig eller förstå och upptäcka lärdom, utan att göra en uppgift för 

lärarens skull så läraren sedan kan sätta ett betyg. Eleverna är inte där för att tillfredsställa sig 

själva utan är där för att tillfredsställa lärarna och skolan. 

 

Detta kan appliceras på ett projekt som #visavärlden. När jag ber elever att berätta om något 

viktigt är det inte en inbjudan till att dela med sig av sina tankar och perspektiv, det är en 

order. Elever som då kan sitta på något de egentligen inte vill dela med sig, eller ska dela med 

sig, kan känna sig tvingade till att ändå göra det. Inte alla barn är modiga nog att sätta ner 

foten eller förhandla med läraren om de stöter på ett hinder i uppgiften, som den tidigare 

nämnda eleven. När det handlar om berättande i skolan finns det mycket risker som kan 

komma att göra uppgifterna till just en björntjänst och det är viktigt att läraren eller lärarna 

som sätter ihop uppgiften är medveten om, något som jag själv inte tänkte mycket på under 

förarbetet till detta projekt. Samtidigt som jag satt och skrev denna text lyssnade jag på URs 

dokumentärprogram Barnaministeriet, ett radioprogram som ger perspektiv på att vara ett 

barn i Sverige, och just detta program handlade om barn som lever under skyddad identitet 

och, bland annat, svårigheter att delta i skolan och skolans förväntningar på barnens 

deltagande. Barn som är i mycket komplicerade situationer har svårt att kunna förklara eller 

reflektera bort dessa påträngande förväntningar från skolan och lärare. Det som vi menar är 

viktigt och nyttigt för eleverna, från Luciatåg till offentliga utställningar av barns berättelser, 

kan resultera i negativa resultat och sätta elever i farliga eller traumatiska situationer. 

                                                           
35Andersson, Bengt-Erik (red.) (2001). Ungdomarna, skolan och livet. Stockholm: Centrum för barn- och 

ungdomsvetenskap, s.153 
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 Jag fick, personligen, ställa mig frågan om huruvida detta projekt, #visavärlden, var för 

skapat för elevernas skull eller om det var min egen vinning som prioriterades. 

 

9.2 Fortsättning 

Det som jag nog är mest nöjd med under detta projekt var att få jobba med elevernas tankar 

och tolkningar på ett sätt jag inte har kunnat göra tidigare som lärare. De metoder som jag har 

arbetat med har gett mig klara ramar att kunna genomföra bildlektioner där berättande och 

identitet ligger i fokus. Just medvetande om det egna skapandet har varit en viktig del, samt 

kunskaperna och insikten om hur andra kan tolka deras verk hjälpte dem. De gick in i 

projektet med vetskap om att det som de skulle göra skulle ställas ut och, precis som de fick 

göra på andras verk, tolkas av omvärlden. Genom att utgå ifrån att folk ska få ta del av deras 

verk tog de sig tid för att komma fram till något som de tyckte att världen skulle få veta. Detta 

anser jag är en viktig del i att jobba med elevernas röster, att ge dem kunskap och medvetande 

om att det som de skapar kommer att tas del av andra.  

Som eleverna sa hade det varit roligare om de tre första momenten var mer bildintegrerade. 

Istället för att applicera dessa moment på bildämnet skulle jag istället integrerat och skapat 

hybrider. 

Under duschen skulle eleverna ha kunnat välja ut några av de bilderna som jag visade dem 

och skissat ut dem, i bildpromenaden kunde de ha tecknat av bilderna vi tittade på för att 

utforska dess innehåll och i frågorna kunde de fått lägga mer fokus på att direkt skissa fram 

sina svar istället för att låta dem noggrant skriftligt redogöra sina svar för att sedan skriftligt 

bearbeta dem. 

 

Dock bör jag inte tänka på det viset. Jag vill stärka bildämnet och höja dess status bland de 

andra ämnena men samtidigt vill jag inte uppnå en högre status genom att sänka andra ämnen. 

Jag tror att integration och mer praktiskt bildskapande kan få ett projekt som #visavärlden att 

ge ännu bättre resultat. Nästa gång som jag genomför detta projekt kommer jag att göra det 

med ännu mer bildskapande än förra. Detta var ett lyckat test och nu kan jag börja på riktigt. 

 

Om den svenska skolan skulle belysa de kreativa aspekterna av alla ämnen tror jag att vi 

skulle hitta mer motivation och meningsskapande bland eleverna. Låt inte bara bilden och 

musiken ses som de kreativa ämnena. Kreativitet och uttryck kan finnas i de flesta ämnen. Låt 

elever få känna ett kreativt utlopp i svenskan, idrotten, datorkunskapen, samhälle och nästan 
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alla andra ämnen. Det är upp till lärarna att finna passande metoder för sitt ämne och sen kan 

vi alla ge eleverna verktyg för att jobba med sin kreativitet, perspektiv och deras berättelser.  

När jag nu har fått verktygen känner jag mig säkrare och mer hoppfull inför den 

bildundervisning som jag ska föra i framtiden och förhoppningsvis kan denna text och 

#visavärlden hjälpa andra att finna dessa metoder och verktyg.  

 

9.3 Epilog 

När denna text skrevs färdigt hade det slagits fast att Årstaskolans bildlärare skulle använda 

sig av #visavärldens metoder i framtiden och försöka jobba med projektet igen. Den första 

#visavärlden utställningen som hängdes ut på konstfack kommer till hösten 2016 att ställas ut 

två gånger till på olika platser i Stockholm. 
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Bilaga 

Följande verk är resultatet av #visavärlden. Under dessa sju verk är bilder från utställningen 

på Konstfacks vårutställning.  
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