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Sammanfattning 

Mitt syfte med detta examensarbete har varit att ta reda på vilka preferenser av språkliga 

verktyg som barnen i skolåldern nio till elva har i en given uppgift. Valet har stått mellan 

bildspråket och skriftspråket och har varit utgångspunkten för arbetet. I den tidigare 

forskningen talar man mycket om olika steg och faser i barnens utveckling och var de borde 

befinna sig i de olika åldrarna. Även hjärnan och dess olika hemisfärer är ett omtalat ämne när 

det kommer till kreativitet och metoder för att uttrycka sig. Som metod för att undersöka detta 

har jag använt mig av övningar och följdfrågor. Övningarna handlade om att uttrycka en 

känsla, att beskriva en person samt att berätta ett kort händelseförlopp. Efter utförandet då 

eleverna har testat att använda både skriften och bilden som verktyg för att genomföra 

uppgiften har de fått välja genom att skriva detta på ett litet vitt papper vilket sätt de föredrog. 

Jag använde sedan sammanställningen av deras val i de tre olika uppgifterna tillsammans med 

förkunskapen om eleverna uppnår kunskapskraven i de olika ämnena i skolan för att diskutera 

och problematisera dem. Resultatet visade att ju abstraktare en övning blev desto fler 

tenderade till att välja skriftspråket. Det visade också det inte spelade någon roll om eleven 

uppnådde kunskapskraven eller inte. Både de som uppnår kunskapskraven och de som inte 

gör det hade liknande preferenser och därför kunde jag utesluta att kunskapen spelade någon 

roll när de fick välja uttryckssätt. Det faktum att detta arbete visar att ju abstraktare övningen 

blev desto fler valde att använda bilden, visar på att de didaktiska valen i bild och skrift är 

viktiga när lärarna lägger upp lektioner. I bilden underlättar det för eleverna om det inte är för 

mycket ramar och struktur utan att de kan uttrycka det de själva har inom sig, samtidigt som 

skriften måste använda mer av elevernas fantasi genom färre instruktioner. Lärare måste 

också vara mer öppna för resultatet och inte ha en färdig bild av elevernas arbete utan bemöta 

eleverna med intresse och med öppna frågor.  
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Inledning 

Barn har olika metoder att beskriva och förklara olika händelseförlopp och omständigheter. 

Vissa föredrar att använda bilder och färger för att beskriva, och andra använder det skriftliga 

språket. Många barn använder även kroppsspråket i kombination med de föregående språkliga 

metoderna för att förstärka vad de verkligen menar. Personligen har jag alltid varit en praktisk 

person och använt mig av bilden Jag använde mig av bilden för att komma ihåg olika 

instruktioner och ny kunskap, ofta genom att strukturera det jag hörde med hjälp av att rita 

olika bilder. 

Mitt intresse för denna fråga väcktes när jag kom ut i skolan som lärare och såg att många 

elever hade samma svårigheter att minnas och lära sig som jag hade när jag var ung. Även de 

blev hjälpta av att rita och förklara med hjälp av bilder. Samtidigt vet jag att det även finns 

många personer som har lättare för det skriftliga språket. Jag ville ta reda på mer om detta och 

se hur eleverna väljer mellan skrivande och bilden i tre olika övningar.  

Frågeställningen om vilka preferenser som barnen har och hur det kommer sig att de föredrar 

det ena eller det andra låg då nära till hands. Det är detta intresse och engagemang som ligger 

till grund för detta arbete. Min vision är att om vi blir bättre på att hitta elevernas uttryckssätt 

kommer vi att ha lättare att möta eleverna på ett individuellt plan. Jag kommer därför försöka 

komma närmare inpå vad eleverna väljer som verktyg i en given övning och hur detta 

påverkar eleverna och deras inlärningsförmåga. I detta arbete kommer fokus att ligga på 

skriftspråket och bildspråket även om eleverna har fler språk att uttrycka sig på. Detta beror 

på att jag vill fokusera på de områden där man kan dokumentera, skriva ner och få något 

konkret på ett papper och därför har jag valt att endast gå in på dessa två språk.  

Jag kommer även att ta hänsyn till elevernas ålder och att de ännu inte skriver flytande, men 

detta anser jag att man ändå kan se om de tenderar till att vilja skriva och förklara eller om de 

vill rita och inte alls är intresserade av att skriftligt förklara. Självklart kan detta ändras och 

påverkas under elevernas uppväxt och utveckling, men mitt intresse ligger även på vilken 

metod de i denna ålder föredrar, varför och hur de påverkar varandra. Detta kommer sedan att 

leda till en diskussion hur detta kan utnyttjas och användas i undervisningen och hur detta 

påverkar oss lärare som ska lägga upp lektioner.  

Detta arbete kommer jag att basera på ett antal övningar med två grupper elever på ungefär 

tjugo stycken per grupp. De två grupperna är i olika åldrar nämligen nio och elva, för att de 

ska kunna läsa och skriva bra men ännu inte flytande. De har också två olika lärare och 

grupperna är väldigt olika varandra i gruppdynamiken. Detta för att få en större variation i 

resultaten. Dessa övningar kommer att gå ut på att rita/skriva hur de känner sig, att berätta om 

olika händelser och personer genom bild och skrift. I slutet av varje område kommer eleverna 

att få svara på om de föredrar att måla eller att skriva i just det givna området vi kommer att 

hålla på med. Jag kommer även här väga in deras förmågor i det skriftliga språket för att 

sedan göra en jämförelse mellan varje elevs bilder och texter. På detta sätt vill jag få svar på 

mina frågor och funderingar och se om jag kan hitta något samband mellan de elever som inte 

uppnår kunskapskraven gentemot de som gör det, och om detta påverkar vad eleverna väljer 

för metod att arbeta med.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att få en ökad förståelse av barnens språkliga utveckling i bild och 

skrift och vilka preferenser eleverna har i en given uppgift. Jag hoppas genom detta få ökad 

kunskap om hur man på bästa sätt lägger upp lektioner och utför dem så att man fångar 

elevernas intresse och motivation. Jag hoppas också kunna hitta ett sätt att hjälpa de elever 

som har svagheter i något av de två språken och hur man kan utveckla uppgifter i skolan efter 

detta. 

Mina huvudsakliga frågeställningar jag kommer att utgå ifrån och fördjupa mig i är: 

 Vilka preferenser har eleverna i valet mellan bildspråk och skriftspråk i en given 

uppgift? 

 Vilken betydelse, om någon, har elevernas uppfyllelse av kunskapskraven i 

skolämnena för deras preferenser i valet mellan att använda sig av bilden eller skriften 

som verktyg i en given uppgift om känslor, beskrivande och berättande? 
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Tidigare forskning inom skrift- och bildspråk samt hjärnans 

kreativitet 

Vad är ett språk? 

Även idag talas och skrivs det fortfarande om ”språket” som det skrivna med ord. Dock sker 

nu en förändring där många vill uppmärksamma att det finns fler språk än bara det skriftliga, 

framför allt hos barn. En stor motståndare till synsättet att det skrivna är ”språket” är 

pedagogiken inom Reggio Emilia som vill hävda att barn har hundra språk men att vi ofta 

berövar dem på 99 av dessa (Wallin 1981). Även Vygotskij talar om att barn har många olika 

verktyg, och skriftspråket är bara ett av alla de verktyg som ett barn och en individ har för att 

lösa problem och kommunicera (Strandberg 2006). Trots detta är det svårare än vad vi tror att 

hitta litteratur som faktiskt belyser att det finns fler språk än bara det skriftliga. Detta beror 

självklart på den gamla traditionen att när man talar om och använder ordet ”språk” talar man 

om det muntliga och skriftliga språket. Eftersom detta är den traditionella hierarkin som har 

funnits så pass länge gör att det fortfarande finns spår av den kvar i litteraturen även om den 

är på väg att försvinna. Anledningen att jag har valt att arbeta med just skriftspråket och 

bildspråket i jämförelse med varandra har inte något med den gamla kulturen och traditionen 

att göra, utan som tidigare nämnts endast är en avgränsning och ett medvetet val att inrikta 

mig på de former av språk som går att dokumentera konkret på ett papper. Dramatisering eller 

musik som även går att dokumentera har jag valt att inte inkludera eftersom det är ett annat 

sätt att dokumentera och visa upp ett språk. 

 

Utvecklingssteg 

Att dela in skriftspråket och barnens bildutveckling har sträckt sig över flera olika 

forskningsfält, såsom lingvistik, pedagogik och didaktik. Forskningen har tagit upp de olika 

stegen och faserna i barnens utveckling. Ett exempel är Monica Westerlund som skriver om 

yngre barn där hon menar att kroppsspråket kommer redan när barnen är några månader 

gamla. De visar tydligt med kroppen vad de inte vill och vad de tycker om, och detta är det 

första tecknet på språk mellan vuxen och barn (Westerlund 2009). För att styrka detta 

använder hon ett exempel med ett barn som är åtta månader som kommunicerar med sin 

mormor, dock poängterar hon även att detta ofta sker tidigare än åtta månader eftersom barn 

är tidiga med att visa vad de inte vill och inte accepterar. Westerlund skriver sedan om 

bildspråket och använder några månader äldre barn än i förra exemplet. Här menar hon att 

barn också tidigt reagerar på bilder, ofta då bilder på något bekant så som mamma och pappa 

och saker som finns i hemmet. Sedan kopplar barnet även ihop bilder på liknande saker som 

barnet har upplevt så som bilar etc. När detta sker som Westerlund skriver att barn kopplar 

ihop bild med verklighet har barnet tagit ännu ett steg i utvecklingen mot språk. Efter detta 

kommer kopplingen ord och verklighet där man har namngett olika saker runt omkring barnet 

som barnet har börjat härma och kan se olika kopplingar. Nästa steg är pratet, rim och ramsor 

etc. för att sedan byggas vidare till skrift och läsning och där skriftspråket växer fram. Fram 

till detta har självklart det muntliga språket varit starkast där man talar och barnet kopplar ord 

till verklighet, men som jag tidigare nämnt kommer jag inte att lägga någon större vikt vid 

detta eftersom jag fokuserat endast på bildspråket och skriftspråket.  
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Utvecklingssteg i skriftspråket 

Även i skolan använder vi stadier, steg och faser när vi bedömer och betygsätter eleverna. De 

allra flesta skolor använder ett läsutvecklingsschema som kallas LUS (Allard, Rudqvist & 

Sundblad 2011). Detta schema är uppdelat i steg som barnen ska uppnå i vissa åldrar. Dessa 

olika steg är upplagda i tre olika faser, nämligen den utforskande fasen som sträcker sig upp 

till årskurs två och den expanderande fasen som sträcker sig lite längre än femman samt den 

litterat läsande fasen som inte har några punkter men som är en självständig fortsättning och 

utvecklande av eleverna tidigare kunskaper. Detta ger en tydlig referens var eleverna ska 

befinna sig i utvecklingen vid olika årskurser och fungerar som ett hjälpmedel för lärarna. För 

att ta en skola som exempel kan vi titta närmare på Segeltorpsskolan och vilka mål de sätter 

för eleverna i de olika årskurserna.
1
 I ettan ska de till exempel ha uppnått punkt nio som är 

”Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord.”.  I trean ska de ha kommit 

förbi punkt 15 som är ”Läser flytande och obehindrat, t ex kapitelböcker, med god förståelse. 

Föredrar att läsa tyst.”. I årskurs fem ska de klara av punkt 18a som är ”Läser med behållning 

bokserier och liknande utan bärande bilder, där handlingen okomplicerat förs framåt, dvs. 

klassiskt bokslukande.”  

 

Utvecklingssteg i bildspråket 

På samma sätt som språket har strukturerats i olika faser och steg i skriftspråket  har detta 

gjorts även med bilden och bildframställning. En tydlig jämförelse med språkutvecklingen 

finns i Aronssons bok Barns världar – barns bilder. Denna jämförelse ser ut såhär: 

Tabell 1: Skrift- och bildspråkets utvecklingssteg i relation till varandra 

Språk Bild 

Språkligt joller Klotter 

Ettordssatser Klotter 

Två- och treordssatser Punkt- och linjegestaltning (1D), 

ytgestaltning (2D) 

Inbäddning Rymdgestaltning (3D) 

Kausalitet, tidslogik Betraktarspecifikt perspektiv 

(Aronsson 1997; sid 57) 

Det finns även mer ingående modeller som i Rigmor Lindös bok Det tidiga språkbadet där 

hon refererar till olika forskade och författare när hon ska förklara barnens olika stadier när 

det kommer till tecknande och skapande (Lindö 2009). En liknande modell finns även i Karin 

Aronssons bok Barns världar – Barns bilder där hon hänvisar till Lowenfeld och Brittain1970 

(Aronsson 1997).  I denna metod beskriver man en tydlig och användbar modell för 

bildskapande. Det börjar med att barnet först kommer till klotterstadiet mellan två och fyra år. 

Här menar Lindö genom Wetterholm att dialogen och samtalet med barnet om teckningen är 

viktigt och att vi måste ta barnen på allvar och verkligen försöka förstå. Mellan fyra och sju år 

                                                 
1
 Dessa punkter är endast tagna för att demonstrera hur en lista från LUS kan se ut på olika skolor. Hela listan 

från Segeltorpsskolan finns på: http://lindenmontessori.blogspot.com/2009/02/lasutvecklingsschema-lus-

schema.html  

 

http://lindenmontessori.blogspot.com/2009/02/lasutvecklingsschema-lus-schema.html
http://lindenmontessori.blogspot.com/2009/02/lasutvecklingsschema-lus-schema.html
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kommer det förschematiska stadiet där de använder geometriska former och olika scheman 

för att teckna olika saker. Här kommer även huvudfotingen fram och färgerna är ofta inte 

realistiska. Bilderna här föreställer ännu inte vad barnet ser. Efter detta kommer det 

schematiska stadiet mellan sju och nio år där de fortfarande använder sig av geometriska 

former och scheman. De tecknar nu utifrån deras inre bild och ännu inte från verkligheten. Ett 

exempel som Lindö tar upp är att barn ritar till exempel fyra hjul på en bil även fast man bara 

kan se två från sidan. När barnen sedan blir nio till tolv år börjar de avbilda verkligheten, de 

slutar teckna med geometriska former och ersätter dem med anatomiska former. Barnen börjar 

också använda nyanser, skugga, ljus och olika linjer, ytor och former. Detta stadium kallas 

begynnande realism. Efter det kommer det pseudonaturalistiska stadiet mellan tolv och fjorton 

år och där blir barnet mer och mer medveten om proportioner och djup i bilden. Sedan under 

och efter puberteten är det svårt att tydligt definiera barns skapande eftersom bilderna och 

skapandet blir mer personligt och det präglas mer av självdistansering och experimenterande 

och därför har man bara kunnat etablera faserna upp till detta stadium.  

Tabell 2: Bildspråkets utvecklingssteg  

Ålder Stadium Kännetecken 

2-4 år Klotterstadiet Barnet klottrar utan mål att avbilda verkligheten 

och lever i sin fantasi. 

4-7 år Förschematiska stadiet Använder geometriska former och olika scheman. 

Här kommer huvudfotingen. 

7-9 år Schematiska stadiet Använder fortfarande geometriska former och 

tecknad utifrån en inre bild. 

9-12 år Begynnande realism De börjar avbilda verkligheten och börjar med 

anatomiska former istället för geometriska.  

12-14 år Pseudonaturalistiska 

stadiet 

De blir mer medvetna om proportioner och djup i 

bilden. 

(Lindö 2009; sid. 124-125) 

Det finns även andra modeller och stadietänkande. Men många modeller inklusive denna 

modell har fått en viss kritik att inte främja barnens eget fria utvecklande som de hävdar finns 

i andra modeller så som i en modell gjord av Luquet där han skriver om realismen (refererad i 

Lindö 2009). I den modellen finns ännu ett stadium som kallas den logiska realismen där 

barnen får experimentera och utveckla sitt skapande på egen hand. Detta stadium skulle vara 

ett bra komplement till den tidigare nämnda modellen som Lindö framför. 

Men även detta tänkande i stadier, faser och steg är under förändring. Många forskare och 

pedagoger menar, som Luquet, att detta inte främjar barnets eget fria utvecklande och 

förmågor, utan endast försöker kategorisera och rama in barnen och placera dem i fack. För 

att barnen ska utvecklas på ett mer givande och fritt sätt måste vi se över våra struktureringar 

och indelningar och göra en mer flytande kategorisering. Men trots det ligger tänkandet i 

stadier kvar. Kanske beror detta på att de äldre pedagogerna och psykologerna som än idag är 

framträdande fortfarande utgick från ett tänkande i faser. Både Vygotskij (1995) och 

Montessori (1987) skrev om faser och indelningar efter ålder. Montessori skrev i sin bok 

Barnasinnet: 
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Att följa barnets språkutveckling är mycket intressant. Alla som har ägnat sig åt 

det instämmer i att användandet av ord och namn de första av språkets element – 

infaller vid en bestämd tidpunkt i barnets liv, som om en noggrann tidkontrollant 

övervakade denna aktivitet. Barnet tycks följa ett strängt program som gjorts 

upp av naturen och följer det så troget och punktligt att det överträffar vad som 

skulle kunna åstadkommas i en gammaldags skola, hur väl organiserad den än 

är. Barnet går vidare och följer detta program och lär sig alla sitt modersmåls 

oregelbundenheter och grammatiska konstruktioner med stor skicklighet 

(Montessori 1987; sid. 17). 

Så trots att flera pedagoger och psykologer är emot att tänka i stadier kan de ändå inte bortse 

ifrån att utvecklingen för barnen sker i olika steg och att dessa tenderar till att se likadana ut 

för de flesta barn. 

 

Bilden och språket som verktyg till varandra 

I västvärlden värderas den skriftliga utvecklingen hos barn högt. Det är en stor tragedi och 

handikapp om man i dagens samhälle inte kan läsa. Ofta kan man se en tydlig hierarkisk 

trappa där skriftspråket kommer högt upp och på ett trappsteg långt ner kommer bildspråket. 

Detta har sina rötter i kulturen att akademiker är mer respekterade och viktiga än konstnärer 

eller andra som väljer att uttrycka sig på ett estetiskt sätt (Aronsson 1997). Om man även ser 

tillbaka på hur skolan har utvecklats är det inte förrän på senare dagar som bilden faktiskt 

kommit in i skolan som en fri och utvecklande del (Haug 2006). Än idag är det skriftspråket 

som dominerar och har den största delen i skolan. 

 

Bildspråket har trots att det inte haft någon större betydelse i skolan alltid funnits med som 

hjälpmedel till läs-, skriv- och räkneförståelsen. Men tack vare olika filosofer och pedagoger 

som Montessori och Vygotskij samt Reggio Emilia pedagogiken är bilden större och mer 

betydelsefull idag. Många forskare har kommit fram till att bilden är en av grundstenarna för 

barnens inlärning. Som komplement till varandra är det större möjlighet att alla lär sig läsa 

och skriva, trots olika svårigheter eller handikapp (Druid-Glentow 2006). 

Lindö tar upp kopplingen mellan dikter och bilder på ett tydligt och förståeligt sätt. Dikter är 

en viktig del i språkutvecklingen och även ett av målen för eleverna att uppnå i skolan. Lindö 

presenterar denna koppling så här: 

När barnen stimuleras att utforska hästens kropp eller dimman med alla sina 

sinnen och uppmuntras att sätta ord på sina iakttagelser är poesin inte långt borta 

(Lindö 2009; sid. 140). 

Här tycker jag hon tydligt sammanfattar att våra sinnen som vi använder för att skapa och rita 

när vi talar om ytor och former inte är långt ifrån berättandet i poesi, detta tycker jag tydligt 

visar hur nära språket vi faktiskt är när vi skapar och målar. 

Att skrivande och bilder hör ihop är det ingen tvekan om. Inom lingvistiken kan man läsa om 

hur viktigt det är att bilder används för att förtydliga och komplettera det skrivna ordet, samt i 

bildpedagogiken kan vi läsa om vikten av att förklara bilder och tavlor genom språket.  

Även själva orden i sig presenteras som bilder inom bildpedagogiken. Inom lingvistiken talar 

man även om grafotax där man menar på att man kan läsa ord som bilder bara att se dem och 
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inte utläsa dem vilket även styrker kopplingen mellan de båda språken (Melin 1989). Ett 

annat exempel från Melin är när han tar upp kinesiska tecken och att de både är en bild och en 

skrift samtidigt som de tillsammans bildar ett ord, och att det finns många olika språk där de 

faktiskt använder sig av grafotax-läsning med bilder och inte bokstäver som symboliserar ett 

ljud. Dock är det svårt att jämföra resultaten för läskunniga i dessa länder med Sverige och 

hur tidigt de börjar läsa. Detta på grund av att kulturen och inställningen till skolan och 

språket ser så annorlunda ut vilket gör det omöjligt att separera det från själva läskunnigheten. 

Om man sedan går in på bildpedagogiken och bildforskningen belyser även den forskningen 

att skriftspråket är viktigt som komplement till bilden. I boken barns världar – barns bilder 

av Karin Aronsson kan man läsa om konsten ur ett historiskt perspektiv. Hon tar upp att ett 

konstverk inte blev konst om det inte hade ett namn, det var med namnet som konstverket 

växte fram (Aronsson 1997). De flesta forskare inom konst menar att bilder och konstverk 

behöver texten som hjälpmedel på samma sätt som de anser att texten behöver bilden. De 

separerar sällan bild och text utan låter de två gå hand i hand. 

 

Skrivandet är också beroende av inre bilder och i skrivandet man lär ut inom skolan ska i stort 

sett alltid vara kontextbundna eftersom alla runt omkring ska förstå vad eleven skriver och 

varför den skriver detta (Liberg 2006). Det är sällan förutom i brev och liknande som det sker 

en skriftlig dialog som endast de inblandade förstår.  

 

Om då texterna som eleverna skriver ska vara kontextbundna måste man utnyttja den inre bild 

man kan skapa hos dem, eftersom detta gör att de ser skrivandet som mer meningsfullt och 

förståeligt när de måste beskriva en inre bild i text. Ett exempel för att understryka vad jag 

menar är om eleverna får se ett stort konstverk som de sedan ska förklara eller skriva något 

utifrån gör att eleverna har en inre bild och en inre vision och ofta har lättare att börja skriva 

eftersom detta är en tolkningsfråga av en bild. Detta blir då mer naturligt för eleverna 

eftersom det inte finns några givna svar, till skillnad från om de skulle läsa en text och skriva 

utifrån den eftersom det senare i texten kan komma upp mer ingående beskrivning hur 

personen eller miljön ser ut vilket gör att eleverna har ”fel” i sin teckning. Med en bild har 

man däremot en öppen berättelse som inbjuder till skapande och tolkningar. 

 

I Ann-Katrin Svenssons bok Språkglädje (Svensson 2005) finns konkreta tips på hur man kan 

gynna språket genom bilder. Trots att hon endast går igenom skrift- och lässpråkets 

utveckling helt utan att nämna bildspråket finns det genomgående i alla övningar. Det hon vill 

poängtera är att trots att hon endast inriktar sig på språkutvecklingen i skrift och läsning så 

gynnas det av bilden. 

 

Konst och poesi används ofta tillsammans för att hjälpa de som har olika sjukdomar som lett 

till att de har tappat talet, läsningen eller förståelsen. Detta ger beroende på diagnos och 

användning olika möjligheter hos människor som har svårigheter (Sandblom 2002). Till 

exempel kan det öppna möjligheter att rehabilitera och stärka personer, det kan även hjälpa 

människor med enkla sysslor som för de patienter med alzheimers att minnas hur man tvättar 

händerna med hjälp av en bildserie. Detta är inte långt ifrån eleverna i skolan. Även i skolan 

finns det elever som behöver bilder där någon räcker upp handen och text under eller liknande 

för att minnas hur och när man ska göra det. Även de skriftligt svaga gynnas av att se 

meningen och en bild till för att få en textförståelse, på samma sätt som vi lär ut bokstäverna 

(Druid-Glentow 2006).  



8 

 

Hjärnans funktion 

Hjärnan är enligt många forskare den mest komplicerade och invecklade organ vi känner till. 

Lars Olson beskriver hjärnans komplexitet tydligt i Hjärnfondens bok En bok om hjärnan 

(Hjärnfonden 1996). Där skriver han: 

 

Även om det är ljusår kvar till en verklig förståelse för hur allt detta går 

till, vet vi med bestämdhet, bl.a. genom att noggrant studera följderna 

av olika hjärnskador, att så är fallet. Den kunskapsteoretiska, eller 

kanske snarast filosofiska, fråga man ställer sig är om det överhuvud är 

möjligt för människan att med hjälp av hjärnan förstå hjärnan? Är det 

inte så att varje nytt svar lever till minst två nya frågor? Men man skall 

aldrig säga aldrig. Jag har under min egen tid som hjärnforskare sett 

många ”sanningar” ersättas med nya och till synes bättre. Kanske gäller 

detta även ”dogmen” eller myten att hjärnan i grunden är obegriplig 

(Hjärnfonden 1996; sid. 24). 

 

Men de flesta forskarna som jag kommer att referera från verkar ändå överens om vilken 

betydelse varje hjärnhalva eller hemisfär har och hur detta påverkar oss som individer och vår 

motorik och vårt lärande. Eftersom hjärnan och kroppen är ett ständigt forskningsämne så 

kommer det alltid upp nyare forskning och nya rön. Jag är medveten om att vissa referenser är 

gamla och att synen på hjärnans funktioner är mer komplex. Jag förhåller mig i denna studie 

till den forskning som jag hittat och som jag menar är relevant för min undersökning. För att 

komplettera den äldre synen på hjärnan har jag även tagit med några nyare artiklar. 

 

Hjärnans olika hemisfärer och dess betydelse för människan 

Mycket av forskningen kring hjärnan kretsar runt observation av avvikande beteende eller 

avvikande hjärnfunktioner. En av de största metoderna i forskningen om hjärnan har varit 

kring observationer av personer som har genomgått en ”split brain” operation eller ”kluven 

hjärna” som betyder att man separerade hjärnhalvorna med varandra genom att ta bort 

övergångarna. Dessa operationer var vanligt för personer som hade olika neurologiska 

sjukdomar så som epilepsi. Betty Edwards beskriver i sin bok Teckna med högra hjärnhalvan 

(Edwards 1982) olika forskningsstudier som har gjorts på personer som genomgått den 

operationen. Studierna visade att hjärnhalvorna inte hade någon kontakt med varandra hos de 

patienter som hade opererats och detta ledde till olika oönskade beteenden hos patienten. Ett 

exempel som hon tar upp är ett test där de hade visat två olika bilder för patienten på en duk 

där man betraktade bilderna var för sig. På vänstra sidan var en sked (det är den högra 

hemisfären som uppfattar den vänstra bilden) och på den högra bilden var det en kniv (som 

uppfattas av vänster hemisfär). När man frågade patienten sedan vad det var som var på duken 

svarade den med tal att det var en kniv. Men när patienten ombads att plocka upp det 

föremålet som hade visats på duken så tog den upp en sked. När de sedan bad patienten 

berätta vad den hade i handen så svarade den fortfarande kniv. Men den högra hemisfären 

som styrde handen visste att det muntliga svaret var fel men eftersom den högra hemisfären 

inte i huvudsak kontrollerar talet så visade den istället med kroppen genom att skaka på 

huvudet. Patienten frågade sedan högt: ”Varför skakar jag på huvudet?”. Detta menar hon 

bevisar att de olika hjärnhalvorna har olika uppgifter och det är i samspel och tillsammans 

som man fungerar som en normalt fungerande människa.  
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Hjärnans olika hemisfärers samspel 

Edwards tar även upp frågan om kreativitet i form av konst och hur det styrs i hjärnan. 

Hennes forskning och teori menar på att för att få fram förmågan att teckna så måste vi 

”koppla bort” den dominanta vänstra hemisfärens intelligens och logik och ”koppla på” den 

högra där vi har våra känslor och bildliga uttryck (Edwards 1982). Även David Wood i boken 

Hur barn tänker och lär (Wood 1999) menar att man kan tydligt se kopplingen mellan de 

olika hemisfärerna i samma situation och hur de tar hjälp av varandra när vi ska leta och få 

tillgång till minnet. Ofta säger vi muntligt att ”tänk dig att…” eller ”föreställ dig vad som 

skulle kända om…” vilket gör att vi måste gå till våra inre bilder i den högra hemisfären för 

att få information som vi sedan kan förmedla muntligt och använda oss av i en diskussion 

eller dialog.  

 

Hjärnforskningens roll för skolsystemet 

En av sakerna som forskarna verkar vara överens om är att skolsystemet idag lägger störst 

vikt vid och är uppbyggd kring den vänstra hemisfären och dess betydelse, den högra glöms 

ofta bort eller används endast som ett tillträde till den högra genom lust (Edwards 1982). Om 

man då utgår från forskningen hur de olika hemisfärerna är fördelade så betyder detta att vi 

lägger större vikt vid i logisk återgivning av verkligheten och kommunikation med 

yttervärlden som är den del som sägs styras av den vänstra hjärnhalvan. Att tänka, läsa, 

skriva, räkna och passa tider är även andra viktiga delar hos den vänstra hjärnhalvan (Springer 

& Deutsh 1983). Om man då ytterligare går in på vad forskarna menar att vi glömmer bort i 

skolan genom att vi inte värderar den högra hemisfären är det en intelligens som inte kan 

logiskt och språkligt definiera händelser och saker, utan endast uppfatta omgivningen på ett 

mer abstrakt sätt och mindre logiskt.  

I en studie av Respress och Lutfi (2006) menar de att elever som arbetar med konst får högre 

betyg i skolan och har mindre möjligheter att få sociala eller emotionella svårigheter. Detta är 

en av många studier som visar detta resultat och förespråkar att ha mer kreativitet och konst i 

skolans värld. En annan studie gjordes av Ohgi, Loo och Mizuike (2009) för att ta reda på hur 

stor betydelse det hade för barn med högläsning och bilderböcker under de första åren med 

sina mammor. Studien visade att mammor som läser högt för sina barn i bilderböcker 

påverkar barnets hjärna och den del som har hand om kognitiva processer så som 

uppmärksamhet, minne, emotionell utveckling och språk. Det har även bedrivits mycket 

forskning kring kopplingen mellan svårigheter i skrift och om detta medför att de personerna 

har lättare för konst. I en undersökning gjord av McManus et. al. (2010) undersöker man 

många olika frågeställningar och dess koppling till kreativitet och konst. En av frågorna var 

om personer med dyslexi och svårigheter att skriva hade någon koppling till att vara bättre i 

bild. Efter studien som bestod av övningar och frågeställningar visade resultatet att det inte 

fanns någon koppling alls mellan dyslexi och hur väl man kunde teckna eller utföra andra 

saker inom konsten. Men det är inte bara kreativitets och konstens underlättande för 

människan som har forskats kring. Det har även forskats mycket kring språkutveckling och 

hur hjärnan påverkas av ny kunskap och att lära sig läsa och skriva. I en studie i Colombia 

som gjordes av Carreiras et. al. (2009)  tog man forna gerillagrupper som var analfabeter och 

undervisade dem i läsning och skrivning. Detta visade sig ändra hjärnmassan och påverkade 

hela hjärnans substans vilket man tidigare visste pågick hos barn men som man trodde var en 

del i utvecklingen. Men när man fick möjlighet att undersöka detta fenomen hos vuxna 
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analfabeter så såg man att även den ändringen skedde hos de vuxna människorna och hade lite 

med att göra med utvecklingen och mer att göra med ny kunskap och utveckling. 

Det är inte bara forskare och vetenskapsmän som menar att hjärnan och dess funktion 

påverkas av kreativitet och att kreativiteten hjälper hjärnan att utvecklas. Även Vygotskij 

menade samma sak när han talade om fantasi och kreativitet (Vygotskij 1995). Han menade 

att det vi har lagrat som minnen och inre förnimmelser av omvärlden och erfarenheter är det 

som är stödjepunkterna för skapandet. Det är från dessa observationer som vi kan fantisera 

och skapa. Han menade därför att vuxna har en större kunskap, minne och erfarenheter och 

därför borde vi vuxna ha bättre fantasi än barn eftersom vi har mer att fantisera om. Han 

menade att våra erfarenheter lägger sig som inre bilder och vi kan enklare se dem framför oss 

och ändra olika händelser och skapa nya erfarenheter och fantasier. I ett stycke i boken 

Fantasi och kreativitet i barndomen beskriver han detta på ett tydligt sätt. 

Allt detta tillsammantaget skulle också kunna tjäna till grund för att 

fastslå att fantasin i barnaåren är rikare för mer mångsidig än hos den 

vuxna människan. Emellertid finner inte detta synsätt någon bekräftelse 

vid en vetenskaplig undersökning av denna fråga. Vi vet att barnets 

erfarenhet är betydligt torftigare än den vuxna människans. Vi vet 

vidare att dess intressen är enklare, mer elementära och torftigare; 

slutligen har dess förhållande till den omgivande miljön inte heller den 

komplexitet, nyansrikedom och mångfald som utmärker den vuxna 

människans beteende, och detta är ju alla de viktigaste faktorerna som 

bestämmer fantasins arbete. Barnets fantasi är, såsom redan framgått 

tydligt inte rikare utan fattigare än den vuxna människans fantasi; under 

barnets utvecklingsprocess utvecklas också fantasin, som först hos den 

vuxna människan uppnår sin fulla mognad. (Vygotskij 1995; sid. 40) 

 

Sammanfattning 

Den tidigare forskningen talar mycket om utvecklingssteg och stadietänkande inom bild- och 

skriftspråket. Trots att det fortfarande är en stor diskussion kring detta så använder vi oss 

mycket av det idag i bedömningar och måluppfyllelse. Forskarna är dock överens om att 

bildspråket och skriftspråket fungerar som bäst som komplement till varandra, vi behöver text 

för att förklara bilder och bilder för att förklara en text. Om man ser till hjärnforskningen så 

finns samma resonemang där när de talar om de båda hjärnhalvorna som måste fungera i 

balans för att vi ska fungera som individer. 
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Metod 

Processen 

Jag började mitt arbete med att försöka hitta en design av studien utifrån mina 

frågeställningar. Jag valde att utföra studien med hjälp av olika övningar där eleverna fick 

prova på både bilden och skriften som uttrycksätt och utifrån den upplevelsen göra ett val 

vilket verktyg som de föredrar. Detta eftersom jag ansåg att det var det bästa sättet att få ett 

material som gick att analysera. Efter det letade jag vilka två urvalsgrupper jag ville använda 

och hur jag skulle lägga upp arbetet utifrån deras ålder och vad jag ville undersöka. Jag kom 

sedan fram till att lägga upp arbetet i olika block med olika övningar och att de sedan skulle 

välja vilken metod de helst skulle arbeta (mer om detta i nästa stycke). När allt detta var gjort 

påbörjade jag mitt arbete. 

 

Urval 

De urvalsgrupper som jag valde att arbeta med var årskurs 3 och 5. Den första urvalsgruppen 

bestod av nitton elever i årskurs 3 där nio av dem var flickor och tio var pojkar. Den andra 

urvalsgruppen bestod av fem flickor och tretton pojkar och var en årskurs 5. Jag valde just 

denna ålder som jag tidigare nämnt för att de ska kunna skriva och för att jag ville fokusera 

mig på en ålder där de kan skriva men ännu inte tappat bildspråket. Eleverna på lågstadiet 

skulle ha för svårt i skriften och jag ansåg att eleverna på högstadiet var för gamla. 

Anledningen att jag valde just dessa två grupper att arbeta med berodde på att jag sedan 

tidigare arbetade med båda grupperna och hade en insyn i deras utveckling i skolan som var 

en del att värdera i detta arbete. Jag kunde på detta sätt veta hur de låg till skriftmässigt och 

om de uppnådde kunskapskraven för de olika ämnena. Jag visste vilka av dessa elever som 

normalt sett tyckte om att måla och vilka som tyckte om att skriva. Detta gjorde att jag hade 

en större grund att stå på när jag utförde mitt arbete. Jag valde dessutom dessa två grupper 

pga. den stora skillnaden i gruppdynamiken och att de hade olika lärare och dessutom olika 

kön på deras klasslärare vilket medförde att jag fick en större variation i grupperna. 

Föräldrarna till eleverna informerades om att övningarna skulle användas som underlag i mitt 

examensarbete. Ingen meddelade något hinder för detta. 

 

Design och övningar 

För att undersöka vilka preferenser barnen har och vilka verktyg de helst vill använda för att 

uttrycka sig valde jag att lägga upp undersökningen i olika områden och övningar där 

eleverna i slutet av varje område skulle välja vilken metod de ansåg var enklast att uttrycka 

sig med. Inspirationen till detta fick jag från Vygotskij och Reggio Emilia-pedagogiken där 

eleverna måste få göra och testa för att få en känsla som man sedan kan studera. Man kan inte 

endast fråga eleverna hur de upplever saker när de inte genomgått processen. Man måste låta 

eleverna testa och pröva själva och sedan fråga och göra en slutsats. För att detta skulle 

fungera måste övningarna ha en gemensam nämnare och tanke men utföras på olika sätt inom 

bilden respektive skriften. Därför valde jag att göra givna övningar för eleverna där de fick 

testa de två olika metoderna som jag hade valt att arbeta med. Jag valde att utföra tre olika 

områden och i varje område fanns det en bilduppgift och en skriftuppgift som är samma slags 

uppgift fast på två olika sätt. När eleverna har gjort ett område med två övningar ska de på ett 

vitt papper skriva sitt namn och vilken metod de tyckte var att föredra och enklast att uttrycka 
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sig i. Av svaren från dessa övningar kommer jag att försöka ta reda på vilka metoder som 

eleverna föredrar, de bildliga eller de skriftliga. Utifrån detta kommer jag att försöka besvara 

frågeställningen ”Vilka preferenser finns det i valet mellan bildspråk och skriftspråk hos 

eleverna i en given uppgift?”. Jag kommer också att försöka se och besvara den andra 

frågeställningen ”Vilken betydelse, om någon, har elevernas uppfyllelse av kunskapskraven i 

skolämnena för deras preferenser i valet mellan att använda sig av bilden eller skriften som 

verktyg i en given uppgift om känslor, beskrivande och berättande?”. Detta genom min 

tidigare nämnda insikt i vilka elever det är som når kunskapskraven i skolämnena och vilka 

som inte gör det. Områdena är ”känslor”, ”beskrivande” och ”berättande”. 

 

Området ”känslor” består av de två övningar som kommer att vara känslornas färger och en 

beskrivning av känslan. 

Området ”beskrivande” består av personbeskrivning i bild och text. 

Området ”berättande” består av att illustrera eller berätta ett kort händelseförlopp. 

 

Området ”känslor” 

Övning 1 – Känslofärger 

Denna övning handlar om att eleverna får alla primärfärger (blå, röd, gul) samt alla 

sekundärfärger (lila, grön, orange) samt svart och vit. Dessa färger får de i form av 

vattenfärger eftersom det tar kortare tid att torka och använda och det finns oftast en 

klassuppsättning av det. Jag som lärare kommer sedan att förklara att denna övning handlar 

om att de ska blanda till en färg som de anser representerar den känsla som läraren säger. Jag 

kommer att göra det tydligt att färger och känslor är personliga och det finns inget rätt och fel. 

Jag som lärare ska också understryka vikten av arbetsro och lugn så alla elever själva kan 

känna efter vilken färg som de tycker representerar den känsla de ska rita. Det kan även vara 

olika färger för samma känsla som kan målas på pappret och det ska understrykas att det inte 

ska föreställa någonting. Namnet skriver eleverna på baksidan på alla fyra papper som läraren 

har delat ut innan övningarna börjar. Känslan som de ska rita ska de sen skriva på framsidan 

för att inte blanda ihop papperna. Efter två minuter så kommer jag att bryta och ta nästa 

känsla och då får eleverna byta till ett tomt blad och lägga det målade pappret åt sidan. Vi tar 

sedan direkt en ny känsla och detta utan att göra rent eller liknande, detta för att skapa ett 

flow. Rengöring och diskussion tas efter de fyra känslorna är presenterade.  

När alla fyra känslorna är målade får sätta upp papperen på väggen under rubriken av den 

känsla som den representerar. Efter alla har gjort detta så kommer jag att diskutera med 

klassen om valet av färger och om det finns någon framträdande färg och varför de valt just 

den färgen. Eftersom det bara är massa färger på väggen och inget namn så kommer eleverna 

kunna tala om detta anonymt men ändå kunna visa om de vill. De papper som lämnas in 

kommer jag behålla för analysen av uppgiften senare. 

Känslorna som de ska måla är glad, ledsen, arg och kär. 

Övning 2 - Beskrivning av känslor 

Nästa övning som ska göras involverar samma känslor som förra gången. De ska nu göra en 

kort beskrivning hur de känner sig av varje känsla. Alla elever får fyra linjerade papper var 
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och på samma sätt som förut så kommer jag att understryka vikten av arbetsro. Jag kommer 

sedan säga rubriken de ska skriva och varje elev har sedan tre minuter på sig att skriva hur de 

känner sig. Detta ska ske som flödesskrivning och även här kommer jag betona vikten av att 

bara skriva, jag kommer inte rätta stavning eller meningsbyggnad och ingenting kommer vara 

rätt eller fel. De får skriva i talspråk och bara försöka förklara hur de känner sig när de har just 

den känslan. Jag kommer också understryka att detta inte kommer att bli betygsatt alls utan 

endast för att de ska träna på flödesskrivning. När det gått tre minuter ska de lägga undan det 

papper och skriva på nästa med nästa känsla. Dessa papper med namn på kommer jag sedan 

samla in för att även dem användas i analysen. 

Problem och ändringar 

Från början så hade jag även ytterligare två övningar som handlade om ansiktsuttryck och hur 

man såg ut när man kände de olika känslorna samt att skriva en dikt. Dock under övningarna 

märkte jag att dessa var för svåra för barnen i de åldergrupper som jag hade planerat att 

undersöka. På ansiktsuttrycken blev det endast stora ögon och man visade med munnen hur 

man såg ut, detta blev inte ett korrekt visande av känslan utan bara en lek vilket berodde på en 

för hög svårighetsgrad. Samma gäller poesin, eftersom de tyckte det var väldigt svårt att 

skriva hur de kände sig och jag fick mycket motstånd på den punkten tänkte jag att det var för 

avancerat att även få det till en dikt. Därför beslutade jag att stryka de två övningarna efter att 

jag hade försökt och sett att detta inte speglade det jag ville ta reda på. 

 

Området ”beskrivande” 

Övning 1 – Personbeskrivning i bild 

I denna uppgift får eleverna varsin text med en personbeskrivning. Av denna så ska de rita 

personen som beskrivs i texten och försöka få det så sant som möjligt. Till hjälp har de kritor, 

blyerts, sudd och vita papper samt linjal om de skulle önska det. Eleverna sitter på sina 

vanliga platser för att inte göra övningen för stor eftersom det inte är en totalt enskild övning. 

Eleverna får inte hjälpas åt men behöver heller inte dölja sina teckningar. Efter de har ritat sin 

person så får de sätta sig två och två och gå igenom om de har missat något och i så fall 

åtgärda det. Dessa teckningar kommer sedan samlas in. Texten ser ut så här: 

Hej! 

Jag heter Ronaldo och jag är 163 cm lång, och väger 60 kilo och är 15 år. 

Jag har rött hår och blåa ögon och bär nästan alltid en blå keps.  

Mitt hår är krulligt och det har jag ärvt av min pappa, just nu så är det axellångt 

och därför använder jag keps så inte håret ska stå åt alla olika håll. 

Oftast så bär jag blåa jeans och en randig tröja. Mina vänner brukar säga att jag 

har en stor näsa, men det är jag stolt över att jag har. Jag använder också 

glasögon, dom jag har just nu är svarta runda glasögon som jag köpt inne i stan. 

Hoppas du har fått en bra beskrivning och bild av mig nu 

Hälsningar 

Ronaldo 
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Övning 2 – Personbeskrivning i text 

I denna uppgift får de göra som föregående uppgift fast tvärtom. De får istället en bild och ska 

skriva en personbeskrivning i form av ett brev. De får välja person att beskriva genom ett 

antal bilder och de ska beskriva personen så bra att någon annan kan rita henne/honom och ge 

personen ett namn samt förklara lite färre saker om personen. Strukturen och placeringen är 

samma som föregående uppgift, dock kommer inte kritor behövas och istället för vitt papper 

så får de randigt. Bilderna som kommer användas i denna uppgift är tagna från lektion.se 

(http://www.lektion.se/lektioner/lektion.php?id=14776).  

Bilderna som barnen får se och välja bland är: 

  

  

 

Området ”berättande” 

Övning 1 – Kort händelseförlopp 

I denna övning får eleverna höra en berättelse av ett kort händelseförlopp och från detta ska 

de rita hur detta händelseförlopp ser ut. Placeringen och upplägget kommer vara samma som i 

personbeskrivningarna. Jag kommer först att läsa texten två gånger utan att eleverna målar 

och när de börjar bli klara kommer jag läsa texten ytterligare en gång, även här utan att de 

målar fast de har börjat på sin bild. Det korta händelseförloppet som kommer att läsas upp är 

början av en berättelse som jag hittade på Telias sagosajt och den börjar såhär:  

På plåtverkstan stod en liten gul bil och såg sur ut. Den var sur för att 

den var bucklig, och den var bucklig för att den hade kört i diket. Eller 

körts, kanske man ska säga. 

- Jag såg att det var löst grus på vägen, berättade bilen för sina likaledes 

buckliga kompisar, och jag ville köra långsamt där. Men Olle, han bara 
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körde på som vanligt, han. 

- Hur gick det? frågade en blå bil till vänster. 

- Ja, Olle klarade sig med en stukad hand. Men titta på mig, va. Trasiga 

lyktor, trasig vindruta och så alla dessa repor och bucklor. 

- Ja, det är ett elände, sa en röd bil till höger. Folk fattar inte att det gör 

ont. 

(http://w1.606.telia.com/~u60602007/sagosajt/5.htm) 

Övning 2 – Bild av ett kort händelseförlopp 

I denna övning ska de göra tvärtom mot föregående. Här får eleverna se en bild och sedan 

skriva en kort beskrivning av vad som händer på bilden. Antingen en kort beskrivning eller en 

kort berättelse om händelsen. Placeringen och planeringen kommer åter igen vara samma som 

tidigare övningar i detta område. Bilden som eleverna får se är tagen från en artikel i 

Helsingsborgs dagblad 21 juli 2008 som handlade om Berättande bilder och skrevs av Jonas 

Ellerström. (http://hd.se/kultur/konst/2008/07/21/beraettande-bilder/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem och ändringar 

Jag upptäckte att barnbokillustrationen som jag hade använt mig av i det korta 

händelseförloppet i bild var en känd bok som barnen hade läst. Men eftersom det endast var 

ett fåtal barn som hade läst boken och majoriteten av dem inte mindes vad som hade hänt så 

valde jag att ändå behålla bilden eftersom jag ansåg att det var en öppen och berättande bild. 

 

Bearbetning av material 

Allt material från eleverna samlades in och användes som underlag för analysen. Vilken 

metod de valde inom varje område dokumenterades och skrevs in i ett diagram för att 

tydligare få en uppfattning av deras val. Teckningarna och texterna samlades även in för att 

finnas som underlag för undersökningen. Även medgivandet från föräldrarna samlades in och 

förvarades med det andra materialet. Elevernas skolutveckling i skrift användes också som 

underlag för studien och om de uppfyllde kunskapskraven i skolämnena eller inte. 

http://hd.se/kultur/konst/2008/07/21/beraettande-bilder/
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Resultat - elevernas preferenser 

Jag har valt att presentera resultatet i form av cirkeldiagram när det gäller elevernas val av 

bildspråk respektive skriftspråk. Jag redogör också för de observationer jag gjorde under 

övningarna genom kommentarer för varje område. Jag har valt att börja med att presentera 

treornas resultat följt av femmornas. Därefter kommer en jämförelse och sammanfattning. 

Resultat för grupp 1 (treor) 

Området ”känslor” 

  

Diagram 1: Valet inom området ”känslor” för grupp 1  

Hur många valde vad? 

I grupp ett som var en årskurs tre valde samtliga att uttrycka sina känslor i målande och i bild 

genom som tidigare nämnt skriva detta på ett tomt papper tillsammans med sitt namn. Detta 

var då helt oberoende av skriv- och läskunnighet eller liknande. Jag var orolig att alla skulle 

välja skrivande eftersom det var det senaste de gjorde och de kanske hade glömt bort 

målandet eftersom barn tenderar att glömma bort saker lätt och leva i nuet, men så blev inte 

resultatet. Men trots att vi gjorde målningen först så var det ändå den som var mest omtyckt. 

Vad hände under övningarna? 

Man märkte att eleverna verkade tycka om att måla på gruppdynamiken eftersom under 

målningen så var det ett lugn i klassen och de hade en väldigt lugn arbetsmiljö till skillnad 

från när vi arbetade med texterna då det var mycket protester, frågor och tankar. Till skillnad 

från de andra områdena var det fortfarande lugnt och tryggt när de skrev om känslorna. 

Vad förmedlade eleverna? 

Eleverna förmedlande väldigt tydligt med frågor och tankar att det var lättast att måla för det 

inte fanns något rätt och fel. De kunde utan problem och protester visa upp vilka färger de 

hade målat och verkade trygga i det de hade gjort. Några ställde dock frågor under skrivandet 

och frågade om man skulle skriva hur det kändes eller när man blev arg eller ledsen. Men 

efter att ha förklarat igen verkade de tillfreds med svaret och började skriva. 
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Området ”beskrivande” 

 

Diagram 2: Valet inom området ”beskrivande” för grupp 1  

Hur många valde vad? 

I detta område var det tretton av arton elever som valde måla som det bästa och enklaste 

verktyget och fem som valde skrivande. De som valde skrivande ingick tydligt i två olika 

grupper. Antingen de som normalt inte tycker om att måla p.g.a. pressen på att det ska bli likt 

vilket även de själva uttryckte tydligt när vi gjorde uppgiften. Eller de som kommit så pass 

långt i sitt skrivande att de tycker det är roligt och att de är duktiga på det och att det är ett 

bättre verktyg att uttrycka sig på än målande som är mer abstrakt. Om man ser till 

kunskapskraven så ligger dessa elever på en läs- och skrivnivå för årskurs 5 och inte för 

årskurs 3 där de ”borde” ligga. 

Vad hände under övningarna? 

Eleverna uttryckte att det var svårt i början och man fick läsa högt flera gånger för att de 

skulle uppfatta all beskrivning, trots det fick jag mycket frågor men när de hade kommit igång 

tyckte de att uppgiften var rolig och skrattade och skämtade. 

Vad förmedlade eleverna? 

Eleverna förmedlade till början en osäkerhet men ändå ett intresse genom att fråga och skämta 

högt med mig och de andra. Det blev ändå en lugn arbetsro och de visade att de tyckte det var 

roligt och de gick och visade varandra teckningarna. 
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Området ”berättande” 

 

Diagram 3: Valet inom området ”berättande” för grupp 1  

Hur många valde vad? 

Som det visas på diagrammet så var det tio av sexton som valde att målande var det bästa 

sättet att förklara och sex av sexton tyckte att det var skrivande. Detta är en markant ökning 

från de föregående övningarna av elever som tyckte skrivande var lättast. Detta var helt 

oberoende på läs- och skrivkunnighet. 

Vad hände under övningarna? 

Eleverna visade mer stress över denna uppgift och många blev helt handlingsförlamade och 

många papper flög i papperskorgen. Men samtidigt var det fortfarande många som satt och 

skrattade och ritade och tyckte det var en rolig uppgift. Man märkte av som lärare i 

klassrummet att de blev stressade av att det ingick fler detaljer som skulle med och uttryck 

som till höger och vänster vilket förvirrade barnen när de skulle rita. Många frågade även om 

det var vänster från bilens håll eller de som ritade. När de lämnade in sina bilder var det 

många som lade dem upp och ner för att de andra eleverna inte skulle kunna se och skratta 

vilket även det visade på en tydlig osäkerhet. 

Vad förmedlade eleverna? 

Eleverna visade en stor frustration som de muntligt och kroppsligt visade. De sade själva att 

de hade gjort fel och att andra hade gjort rätt vilket indikerade att de visste eller förstod att det 

fanns ”rätt” och ”fel” i uppgiften vilket gjorde den mer styrd. Många elever utropade även att 

de inte kunde rita eller att de var dåliga som de inte hade sagt i den tidigare övningen när de 

skulle avbilda en person. Jag frågade då varför och de sade att de inte kunde rita så det såg ut 

som en bil, alltså kunde de inte avbilda verkligheten. 

Jämförelse och sammanfattning 

Det som märktes tydligt på eleverna var ju abstraktare uppgifterna var desto fler tenderade till 

att välja att måla. Ju fler bestämmelser och riktlinjer det fanns desto fler blev förstelnade och 

sade högt att de inte kunde och att de var dåliga. Man märkte tydligt från uppgift till uppgift 

hur stämningen i klassrummet förändrades och hur frustrationen blev mer och mer när de 

skulle rita. Det var däremot lättare att skriva när det kom till mer konkreta saker. När jag 

frågade varför de tror det är på detta sätt fick jag till svar att det är lättare att skriva till en bild 

eftersom det inte kan bli fel. Alltså var de rädda att det skulle bli fel och därför var det enklare 

att skriva. 
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Resultat för grupp 2 (femmor) 

Området ”känslor” 

  

Diagram 4: Valet inom området ”känslor” för grupp 2  

Hur många valde vad? 

Majoriteten valde målande precis som när uppgiften utfördes med årskurs tre. Det var tolv av 

femton som valde målande och tre som valde skrivande. Det fanns ingen koppling mellan de 

som valde målande och skrivande kunskapsmässigt. 

Vad hände under övningarna? 

När vi gjorde övningen i klassrummet var det en lugn och trygg stämning, och de väntade tills 

nästa känsla och gjorde det de skulle. När vi sedan skulle börja skriva blev det några fler 

protester men ändå inte många De skrev det de skulle och sedan återigen väntade de på sin 

tur. 

Vad förmedlade eleverna? 

När vi talade om det efteråt i klassrummet blev det tydligt att de tre som hade valt skrivande 

hade valt det för att andra skulle förstå. De beskrev sina val som att ingen skulle ju någonsin 

förstå vad man menade om man bara ritade en färg. Man måste kunna säga att man är ledsen 

eller arg och när man är det och inte bara ”blå” eftersom det var personligt för varje elev.  
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Området ”beskrivande” 

 

Diagram 5: Valet inom området ”beskrivande” för grupp 2  

Hur många valde vad? 

När vi gjorde personlighetsbeskrivningar vände allt i jämförelse med när de gjorde området 

”känslor”. Det var nu tre av fjorton som valde måla och elva som valde att skriva. Detta 

resultat var heller inte styrt av kunskap och utveckling inom skrivande och läsande. 

Vad hände under övningarna? 

Stämningen i klassrummet ändrades radikalt i jämförelse med den tidigare uppgiften med 

känslor. Det gick från att ha varit tyst till flera protester och skratt åt andra i detta område och 

det påverkade kraven och stressen i klassrummet. De var heller inte lika måna att visa upp 

sina bilder och de visade ett stort missnöje när vi skulle göra det. 

Vad förmedlade eleverna? 

När vi talade om det var det roligare och mindre styrt och rätt och fel när de skulle skriva. De 

verkade uppfatta den uppgiften som friare och när de skulle måla en given person som en 

svårare och mer styrd uppgift eftersom de blev tvungna att få med vissa element i uppgiften. 
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Området ”berättande” 

  

Diagram 6: Valet inom området ”berättande” för grupp 2  

Hur många valde vad? 

Av elva elever valde sex måla och fem skriva. Valet mellan målande och skrivande var 

blandat mellan könen och var heller inte styrt av hur duktiga de är på att läsa och skriva. 

Vad hände under övningarna? 

Under övningarna var det en lugn miljö i klassrummet och de frågade endast ett fåtal frågor 

om de skulle göra allt som stod eller i vilken form de skulle skriva om bilden. Men i övningen 

där de skulle måla var det enligt mig som observerade en trevligare och lättsammare stämning 

än där de skulle skriva. 

Vad förmedlade eleverna? 

Eleverna förmedlade även att det verkade som om de tyckte det var roligare att måla än att 

skriva men trots det så visade resultatet annorlunda. 

 

Jämförelse och sammanfattning 

Det man såg i övningarna var att ju abstraktare och mindre styrd uppgiften blev desto lättare 

hade eleverna att ta till sig målandet. Även fast området ”berättande” för femmorna hade ett 

annorlunda resultat än de föregående övningarna i samma klass tyckte jag ändå det märktes på 

stämningen i klassrummet att atmosfären vid målandet var mycket trevligare. Trots skillnaden 

i resultatet av årskurs fem mellan ”beskrivande” och ”berättande” skiljde så pass mycket ser 

man ändå att nästan hälften föredrar att skriva och jämför man detta med ”känslor” så är det 

ändå en ökning i valet av skrivande. Förutom den avvikelsen på resultatet så stämde detta in 

på båda grupperna i alla övningarna. Skillnaden på åldern och skrivfärdigheten påverkade 

självklart också men ändå inte speciellt mycket. Man ser ändå tydliga likheter mellan 

nioåringarna och de som är elva. Så för att sammanfatta resultatet var inte valet mellan 

skrivande och målande påverkat av varken kön eller läs- och skrivkunnighet utan påverkades 

endast i valet av given övning. 
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Diskussion 

Frågeställningarna 

De tidigare nämnda frågeställningarna har varit utgångspunkten för mitt arbete. Under tiden 

arbetet har pågått har fler frågor och frågeställningar kommit upp och dessa kommer tas upp i 

sista rubriken i diskussionen nämligen i ”fortsatt forskning”. De frågeställningar som detta 

examensarbete har utgått från är: 

 Vilka preferenser finns det i valet mellan bildspråk och skriftspråk hos eleverna i en 

given uppgift? 

 Har elevernas uppfyllelse i de olika kunskapskraven någon betydelse för deras 

preferenser i valet mellan att använda sig av bilden eller skriften som verktyg i en 

given uppgift 

 

Genom denna diskussion kommer jag lyfta upp de upptäckter som jag hittat genom mitt 

arbete kring detta. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som jag använde mig av var olika övningar där eleverna fick använda bild eller 

skrift som verktyg och sedan ställdes de för valet vilket verktyg de skulle valt i just den givna 

uppgiften genom att skriva detta på ett tomt papper. Denna metod tyckte jag var det bästa 

arbetssättet kring mina frågeställningar och jag fick mycket information, åsikter och en stabil 

grund att stå på. Efter några ändringar under resans gång som jag redovisat metodavsnittet 

anser jag att jag hittade en konkret och tydlig design. När jag utförde övningarna själv skrev 

jag ut mitt metodavsnitt och gjorde exakt som jag skrivit i arbetet. Detta gjorde det enkelt för 

mig samt enkelt för andra som skulle vilja testa samma övningar. Om man skulle velat 

komplettera och fördjupa sig ytterligare i ämnet skulle jag valt att göra intervjuer med varje 

deltagande elev och skrivit ner exakt hur de tänkte och kände när de gjorde uppgiften. Men 

eftersom detta inte var min infallsvinkel så valde jag att inte genomföra den delen. Dock 

skulle den delen varit viktig om man skulle forska vidare inom ämnet som jag kommer ta upp 

under rubriken ”fortsatt forskning” i slutet av diskussionen. Jag skulle även velat ändra ett par 

saker i metoden om man skulle haft ett utopiskt klassrum, dock så är detta inte möjligt med en 

grupp på nitton elever i varje klass där de är mellan nio och elva år. De saker jag skulle velat 

ändra på är att det skulle varit total tystnad, att alla skulle fått sitta mot väggen med 

hörselkåpor och haft mycket längre tid på sig. Men eftersom klassrummen är uppbyggda som 

de är, för att barnen är som barn är och eftersom lektionsplaneringen ser ut som den gör så är 

dessa saker i princip omöjliga i ett examensarbete som detta. Men trots det fick jag ett bra 

resultat, ett b lugn i klassrummet och en trygg atmosfär där jag tror de flesta kände att de 

kunde testa och göra sitt bästa.  

 

Resultatdiskussion 

Abstrakt/Konkret 

Det förvånande med resultaten av övningarna var att ju abstraktare övningarna var desto fler 

var det som föredrog att måla. Jag blev förvånad hur litet av resultaten som faktiskt var styrt 

av läs- och skrivkunnighet och att det inte fanns något samband mellan hur långt man hade 

kommit i sitt skrivande och vad man föredrog för verktyg. Flera elever som jag trodde skulle 
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skriva ”måla” på allt eftersom de är väldigt duktiga på att rita skrev ändå ”skriva” på 

övningarna i ”berättande”. Detta betyder för mig att ju abstraktare uppgiften är desto 

abstraktare verktyg och metoder vill eleverna använda sig av. David Wood beskriver detta på 

ett utmärkt sätt i boken Hur barn tänker och lär (Wood 1999). 

De bilder eller metaforer vi använder för att prata om, beskriva och 

förklara de osynliga och ogripbara processer som försiggår när vi 

tänker, hämtar vi från våra erfarenheter av den synliga, påtagliga och 

fysiska verkligheten – och det är väl inte så konstigt (Wood 1999; sid. 

30). 

Man skulle kunna sammanfatta detta i att bilden är det osynliga eller ogripbaras språk vilket 

gör sig tydligt i studien där ju abstraktare uppgift och övning eleverna får desto lättare har de 

att uttrycka sig i bild kontra text och olika skrivningar. 

För att koppla tillbaka detta till tidigare forskning kanske detta beror på att känslorna och 

bilden ligger i samma hemisfär, alltså den högra (Edwards 1982). Det är kanske därför det är 

enklare för eleverna eftersom de inte behöver gå genom den vänstra hemisfären för att samla 

eller värdera information utan faktiskt ”koppla bort” som Edwards skriver är nödvändigt för 

att vi ska bli kreativa och kunna teckna.  

När uppgifterna sedan blir mer och mer styrda och ska följa vissa bestämmelser så har 

eleverna svårt att använda fantasin och sin egna kreativa sida utan istället tar till skrivande för 

att enligt eleverna lättare berätta och där det inte är lika uppenbart att det blir fel. Ju mer 

konkret instruktionerna för uppgifterna blev ju mer tappade eleverna motivationen och lusten 

och kände att de måste prestera någonting och att det faktiskt fanns ett rätt och fel, även om 

det inte gjorde det. Fantasin försvann och prestationen tog över.  

 

Läs- och skrivkunnighet samt stadietänkandet 

Här ser man dock att resultatet av min studie inte stämmer överens med tidigare forskning i 

ämnet. För om konsten och bilden ska hjälpa de elever som inte når kunskapskraven i 

modersmålet som det presenteras i den tidigare nämnda studien Whole Brain Learning: The 

Fine Art with Students at Risk (Respress & Lutfi 2006) skulle inte de elever som inte når 

kunskapskraven valt skriftspråket före bilden. För om man ska ha ett verktyg till någonting så 

måste det vara enklare än tidigare verktyg. För att göra ett konkret exempel: Om man ska 

skruva av en mutter (som ska symbolisera en given uppgift) på någonting och man har ett 

verktyg för detta (skrift) som fungerar, så även om någon säger att det finns ett bättre verktyg 

(bild) så använder man inte denna om det inte underlättar att skruva av muttern. Dock kan 

man aldrig få för många verktyg som Vygotskij menar (Strandberg 2006). Det nya verktyget 

kan vara bättre i andra sammanhang men i vissa givna uppgifter kanske inte det hjälper. Alltså 

kan man inte säga som en generell regel att bild underlättar uppgifter, det kan mycket väl även 

försvåra dem.  

Även Vygotskijs teorier om att skrivandet är något som används och behärskas av de mer 

utvecklade och mogna personerna och att bilden då framstår som ett mindre utvecklad 

uttryckssätt (Vygotskij 1995). Men med tanke på att min studie valde även de elever som inte 

klarar kunskapskraven i svenska trots det skriften för att berätta en given uppgift och inte 

endast använde bilden. Dock så är detta examensarbete begränsat till ett litet urval och inga 

slutsatser kan dras. Det kunde även vara så att de som var duktiga och mest utvecklade i 

språket kunde välja att måla, därför kan det alltså inte finnas någon koppling, som Vygotskij 
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säger, att det handlar om vilket stadium eller mognadsgrad man är på utan vilket verktyg man 

väljer att använda.  

För att stanna vid Vygotskijs tankar så hävdar han även, vilket får stöd i min studie, att 

intresset för bild och målande som verktyg minskar radikalt i åldern mellan 10-15 år 

(Vygotskij 1995). Detta skulle förklara det faktum att fler valde skrivande i femman än i 

trean. Detta skulle även i kombination med det kunna tänkas bero på att det är enklare och 

enklare att uttrycka sig i skrift eftersom barnen utvecklar den delen mer. Detta ser man tydligt 

på det faktum att författare som ofta är de personer som har lätt för att skriva anser att den 

högra hjärnhalvan är absolut nödvändig när det kommer till skrivande vilket betyder att de 

kan få en inre bild och skapa lust till att skriva (Springer & Deutsch 1983). Detta sker på 

samma sätt som att barn har en naturlig lust och vilja att uttrycka sig i färg och bilder 

(Montessori 1987). 

Inte heller var eleverna befann sig på de olika utvecklingsstegen i bild (Lindö 2009), som jag 

tidigare beskrev inom området ”utvecklingssteg” i den tidigare forskningen, har någon 

betydelse för elevernas val av verktyg. Om man ser till resultaten för årskurs tre var det inte 

givet eller uteslutet vad de skulle välja beroende på vilket stadium de låg på. Trots att det 

finns elever som både låg på det schematiska stadiet och på den begynnande realismen fanns 

det ingen generalisering eller tydligt val hos någon av grupperna av vilken metod de valde 

som enklast att uttrycka sig i. Alltså har inte stadierna varken i skrift eller i bild någonting 

med valet av verktyg att göra enligt min undersökning. 

Möjligtvis skulle det kunna vara så som Lindö genom Wetterholm skriver i utvecklingsstegen 

i bild, som jag tidigare nämnde i den tidigare forskningen, att ju äldre barnen blir desto fler 

metoder tar de till så som skuggning, perspektiv, ytor etc. Detta kan kanske medföra att det 

blir svårare för eleverna att begränsa en bilduppgift på en kort tid eftersom de har passerat det 

stadiet där man gör geometriska snabba former. 

 

Kravet att avbilda verkligheten 

Det faktum att pressen och kravet på att avbilda verkligheten så likt som möjligt går heller 

inte att bortse ifrån. Den uppgiften där de skulle rita en berättande bild fanns det en större 

verklighetsfaktor i än att rita en som eleverna vet var en påhittad person. Det märktes att de 

lättare kunde acceptera att den personen inte fanns än bilen i garaget. Kanske även detta 

handlar om att de har mentala bilder som de försöker att avbilda i bilden (Wood 1999).  

Men att det även har en psykologisk och kulturell aspekt på det är självfallet. I den miljön vi 

lever i med maskiner och perfekta kopior så är det svårt att inte påverkas. Vygotskij skriver: 

Det som vi kallar skapande är ofta bara den dramatiska födelseakt som 

är resultatet av ett mycket långvarigt havandeskap, av ett fosters 

utveckling (Vygotskij 1995; sid. 31).  

Om då den inre bearbetningen som han skriver om är krav att vara perfekt, avbilda 

verkligheten så exakt som möjligt och framförallt barnens vision av vad de vuxna kräver och 

vill ha för resultat så finns det ingen chans att få ett kreativt och skapande barn att känna 

motivation och lycka över sitt eget arbete. Denna smärta att känna att det man skapar inte är 

tillräckligt bra har ett fint uttryck som kallas ”skapandets våndor” (Vygotskij 1995). För att 

åter igen citera Vygotskij så beskriver han detta på ett målande sätt: 
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Skapandet ger människan mycket glädje. Det har också sin smärta som 

med ett bevingat uttryck har kallats »skapandets våndor«. Att skapa är 

svårt, behovet av att skapa sammanfaller inte alltid med förmågan att 

skapa, och härur uppstår en plågsam känsla av lidande över att tanken 

inte övergick i ord, som Dostoevskij säger (Vygotskij 1995; sid. 47). 

Min studie styrker Vygotskijs teori om detta och att det faktiskt även kan vara smärtsamt att 

måla, och det är kanske därför som några av eleverna slänger papperna på golvet och vägrar 

utföra vissa bilduppgifter. 

 

Betydelse för didaktiska val 

Om man ser på resultaten för detta examensarbete påverkar alltså lektionernas upplägg hur väl 

eleverna kan förhålla sig till uppgifterna och övningarna som ges. Med detta sagt påverkar det 

lärarnas lektionsplanering genom att man måste tänka i nya banor och eventuellt lägga upp 

lektionerna på ett annorlunda sätt än tidigare. I detta avsnitt kommer jag presentera betydelsen 

för de didaktiska valen med utgångspunkt vilka resultat detta examensarbete gav. 

 

Betydelse för bilden 

Om man då sätter dessa resultat i den didaktiska verksamheten i skolan för bilden medför 

detta många olika förändringar i hur många lärare tänker och lägger upp sina lektioner i 

skolan. Många tänker bara att eleverna ska få testa olika material och att man ger ut övningar 

för att få mer struktur på lektionerna. Men om man ser till de resultat jag har fått och den 

diskussionen som finns är detta helt fel när det kommer till didaktiken för bilden. Detta 

medför att man begränsar eleven och får eleven att fortfarande använda den vänstra 

hemisfären istället för den högra. Man berättar även för eleven på ett undermedvetet plan att 

det finns ett rätt och fel och oftast en korrekt avbildning. För att få eleverna att känna lust, 

motivation och koncentration måste de kunna ”koppla bort” den vänstra hjärnhalvan och då 

måste vi låta all logik, struktur och krav ligga utanför bilden. Vi måste gå in på det abstrakta, 

känslomässiga och personliga för att nå eleverna och skapa en relation i bild. Detta för med 

sig ett antal punkter för att göra bildundervisningen mer givande. För att göra dessa konkreta 

har jag valt att skriva dem i punktform. 

- Ha färre instruktioner när eleverna ska göra en uppgift och lägg istället upp den fritt 

och personligt. Ge endast ett par begränsningar, så som vad arbetet ska beskriva eller 

hur det ska visas upp. T.ex. att det ska ställas ut på biblioteket och ha rubriken ”vårt 

samhälle”. 

- Om något ska begränsas så begränsa materialet och inte vad eleven får göra med det 

som står framme. 

- Var öppen för många olika lösningar och ha inte en redan existerande bild hur 

lektionen och resultatet ska bli. 

- Låt eleverna själva säga vad de vill göra, hur de vill göra och varför de vill lära sig. 

Utgå från deras intresse och önskemål när man gör en lektion. 

Det finns förmodligen en hel rad till sätt man kan tänka på men det är dessa som jag har fått 

fram och förespråkar förändring i. 
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Betydelse för skriften 

Om vi då istället går till skriften ser inte förändringarna så annorlunda ut. När jag talade med 

eleverna om resultaten och varför de valde som de gjorde blev det tydligt att det var lättare att 

skriva ju mer frihet och fantasi man fick använda. Så även här skulle jag vilja sätta in samma 

punkter som i bilden med ett par ändringar i formuleringar. 

- Ha färre instruktioner och ge endast en rubrik eller ett sätt att skriva så som ”skriv en 

deckare” eller ”skriv en saga” och berätta om dispositionen i dessa texter. 

- Ställ ledande frågor istället för att berätta vad de ska göra. Var intresserad och ha en 

vilja att vilja veta mer om elevernas texter. 

- Var öppen för många olika lösningar och ha inte en redan existerande bild hur 

lektionen och resultatet ska bli. 

- Låt eleverna själva säga vad de vill göra, hur de vill göra och varför de vill lära sig. 

Utgå från deras intresse och önskemål när man gör lektion. 

- Fundera på om det verkligen är viktigt att de skriver om olika saker i skolan. Om en 

elev endast vill skriva om fotboll i de olika genrerna, har detta verkligen en negativ 

effekt för hur väl eleven lär sig skriva? Det givna svaret är nej, tvärtom, eleven blir 

intresserad. 

-  

Slutsats av betydelsen för didaktiska val 

Det finns inga större skillnader mellan hur lärare ska lägga upp lektionerna i bild och svenska. 

Eleverna behöver sin fantasi och vilja i alla ämnen för att lyckas i skolan och genom att ge 

fler och fler instruktioner och använda för många ord begränsar vi eleverna istället för att låta 

dem utvecklas. Istället borde vi främja elevernas egna kreativa förmågor genom öppna 

arbeten och ledande frågor. På det sättet skapar vi både motivation och reflektion kring 

barnets eget skapande. 

 

Fortsatt forskning 

Under tiden jag har arbetat med detta examensarbete har jag hittat flera nya infallsvinklar så 

som vilken betydelse stadietänkandet har och hur vårt behov av att kategorisera in eleverna 

påverkar dem och deras utveckling. Även hur den kreativa hjärnan fungerar skulle vara ett 

väldigt intressant ämne att sätta sig in i, hur fungerar det verkligen i hjärnan, vad händer, finns 

det några skillnader och hur kan vi påverka dess funktion? Man kan också forska vidare på 

om valen är könsligt betingade, men eftersom jag hade den urvalsgrupp som jag hade var det 

omöjligt för mig att gå in på denna fråga ytterligare. Men den enligt mig roligaste och största 

nya frågeställningen är vilka färger eleverna förknippar med vilka känslor som den första 

övningen går ut på. När jag genomförde den uppgiften såg jag så många likheter mellan 

eleverna där majoriteten alltid målade samma färg och när jag frågade varför så hänvisade de 

alltid till samhället. Jag skulle vilja gå mer in på hur samhället påverkar elevernas 

känslovärldar, för jag tror kulturen påverkar den mer än vad vi någonsin kan förstå. 
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