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Abstract 

Intentionen med uppsatsen var att lyfta fram ett elevperspektiv på att Stockholm stad har satt 

som mål att år 2030 förfoga över en skola i världsklass. Informanterna som deltog i studien 

går Individuella programmet i en gymnasiesärskola i södra Stockholm. Syftet med uppsatsen 

var att lyfta fram elevernas åsikter om vad en bra skola är genom en bilduppgift. Målet med 

studien var att få kunskap om hur eleverna valde att visualisera sina åsikter och vad som är av 

betydelse för eleverna i en bra skola. Studien utfördes med en kvalitativ forskningsmetod och 

hermeneutisk ansats. 

I tolkningen av resultatet framkom att några informanter valde att gestalta den yttre miljön på 

skolbyggnaden. Textberättandet till bilden användes då för att beskriva de ämnen och 

aktiviteter som var av betydelse i en bra skola. Flertalet valde att gestalta den inre miljön mer 

detaljerat utifrån sitt intresse. Texten till bilden var då mindre beskrivande. En elev valde att 

göra en bild av en ordkarta där en bra skola beskrivs inom olika former. I resultatet framkom 

också att bildernas budskap och informanternas åsikter framträdde tydligare genom 

informanternas val av förstärkande uttryck så som text och verbalt berättande för att formulera 

sin åsikt. Det visade sig bl.a. att eleverna som deltog i studien underströk de sociala 

miljöernas betydelse och framhöll även vikten av rum för vila och återhämtning. 

Nyckelord: Kunskap genom bild. Annorlunda intelligenser. Elevperspektiv. Delaktighet. 

Gymnasiesärskola. Helhetssyn. Världsklass 2030.  
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1 Inledning 

I ”elevers bilder av skolan” beskriver Lind & Åsen (1999) ett av Skolverkets initierade 

projekt, där barn och ungdomar genom bild ombads att berätta om hur det är att vara elev i 

skolan i dag. Syftet med projektet var att utvärdera skolan från ett skolperspektiv och att 

använda elevernas bilder som kunskapskälla i utvärderingar. Elevernas bilder av skolan 

visade sig präglas av tristess och prestationskrav men också av positiva möten. Bilderna 

visade också att skolan var en arena för identitetsskapande och personlighetsutveckling och 

öppnade upp för diskussioner om ”en annan skola” där eleverna har större inflytande. I 

barnkonventionens artikel 12 beskrivs alla barns rätt att bilda åsikter och fritt uttrycka dessa i 

alla frågor som rör barnet. Är barnet i stånd att bilda egna åsikter så är det av betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. Barnkonventionen artikel 23 beskriver att barn med 

fysiska eller psykiska handikapp skall få ett fullvärdigt och respektabelt liv under villkor som 

tryggar stolthet, gagnar självförtroende och möjliggör barnets aktiva medverkan i samhället. 

Utifrån dessa tankar om en annan skola och barnkonventionens artiklar ville jag skaffa 

kunskap om gymnasiesärskoleungdomarnas tankar och åsikter om deras föreställning av en 

bra skola.  

Jag arbetar som pedagog inom gymnasiesärskolan i ett individuellt program med estetiskt 

inriktning för elever med autism. Ett av mina pedagogiska syften är att använda klassrummets 

didaktiska miljö som en verkstad för skapande. Eleverna har där möjlighet att göra det svåra 

mer begripligt och tydliggöra tankar och idéer i en skapandeprocess. Min erfarenhet av att 

arbeta med de estetiska lärprocesserna är att jagkänslan stärks och att elevernas idéer och 

tankar synliggörs. Skapandeprocesserna har visat sig öppna upp till samtal mellan eleverna 

och mellan eleverna och mig. Det som eleven trodde sig vara ensam om visar sig funderas på 

eller upplevas av andra klasskamrater. Detta sätt att arbeta har som mål att eleven ska 

erbjudas en möjlighet att uppleva sig tillhöra ett sammanhang och på så sätt också mindre 

isolerade i sig själva och med sina tankar. Eleverna visar på positiva resultat bl.a. genom att 

de tar mer kontakt med varandra utanför klassrummet trots sitt intellektuella funktionshinder 

autism. Inom programmet har vi pedagoger valt att arbeta som ett team med en 

ämnesövergripande arbetsmetod som har visat sig vara en positiv didaktisk arbetsform både i 

undervisnings och i bildnings syfte för eleverna. Min erfarenhet efter att arbetat med 

människor med intellektuella funktionshinder i olika miljöer, i olika stadier och sammanhang 

sedan slutet av 70-talet är att samspel och förmåga att hantera miljön beror både på 

funktionshindrets omfattning och på miljöns krav på abstrakt tänkande. Det är omvärldens 

bemötande som styr hur och på vilket sätt den funktionshindrade upplever sig som en omtyckt 

person värd att respekteras och kommuniceras med eller som en person i utkanten av 

samhället.  

Skolplanen för Stockholm stad (2008) beskriver Gymnasiesärskolan som en plats för 

utveckling och lärande både som kunskapsrum och social arena för vuxenlivet. Som framtida 

mål i Stockholm stads skolor ska Stockholm förfoga över en skola i världsklass år 2030. 

Utbildningsförvaltningen i Stockholm har satt som mål för särskolan att eleverna ska få en 

utbildning som är avpassad just för dem då de har olika behov. Varje elev har rätt till en 

utbildning där målet är att nå så höga kunskapsmål som möjligt utifrån individens 

förutsättningar. Det är då först som alla ges lika chanser. Som motto i skolplanen för 
Stockholms stad skriver Skolborgarrådet Lotta Edholm att Stockholm ska ha en skola i 

världsklass genom att kunskap, bildning och lust att lära ska stå i centrum. Skolan ska vara en 

plats där elever och lärare känner den säkerhet och den studie ro som behövs för att de ska 

lyckas. Edholm menar att språkutveckling, övning i att läsa och matematik är basen för allt 

lärande. En skola för kunskap måste se och möta varje elevs unika behov av utmaningar och 
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stöd. Skolplanen för Stockholm stads skolor antogs av Stockholms kommunalfullmäktige den 

16 juni 2008. 

 

1.1 Historisk resumé   

Assarsson (2009) beskriver de biologiska idéer som fanns under 1900-talets början om 

människans vara som ledde till en synvända på hur personer som ansågs defekta skulle tas 

omhand. Den medicinska vetenskapens upptäckter om sambandet mellan huvudets och 

hjärnans utformning och människans själsliga och intellektuella förmågor och personlighet 

bidrog till att stärka synsättet på de skamfilade människornas omhändertagande. Forskningen 

försäkrade att låg intelligens ledde till låg sedlig hållning och lösaktigt beteende. Därför måste 

människor med intellektuella funktionsnedsättningar låsas in på institutioner eller placeras på 

arbetshem. Darwins åsikter och andra dominerande och ideologiska tankegångar under början 

av 1900-talet kunde berättiga det moraliska i att avlägsna de svaga. De personer med 

begåvningshandikapp som inte vistades på anstalter gömdes undan och syntes ytterst sällan 

utomhus. Inom psykiatrin togs många med avvikande beteende omhand. De människor som 

vistades på institutionerna var både gömda och negligerade av humanister, intellektuella och 

media. Deras situation på institutionerna var inte känd av allmänhetan. Det fanns också under 

denna tid en dominans, hegemoni, för ett sätt att tänka där de starka hade självklar rätt över de 

svaga. Den politiske filosofen Antonio Gramsci sätts ofta i samband med hegemonibegreppet. 

Som också framhåller att ingen hegemoni kan förekomma utan att det skapas mot hegemonier 

vilket innebär att så fort det etableras ett övertag för vissa regler uppstår också oppositioner 

som kämpar för en gemensam mot diskurs.  

För att öka kvaliteten i befolkningsmaterialet under 1930-talet blev tvångssterilisering ett 

instrument då det fanns en farhåga att fattiga och lågutbildade födde flest barn. Denna mörka 

historia finns skildrad av bland andra Karl Grünewald (1971) Det fanns också rörelser som 

redan under första hälften av 1900-talet protesterade mot biologiskt och rasbiologiskt 

tänkande. Som medicinalråd inspekterade Grünewald anstalter och avslöjade eländiga 

förhållanden som rådde ännu under 1950-talet för personer med funktionsnedsättning. De 

tillfördes epitetet sinnesslöa vilket innebar att deras sinnen inte kunde registrera normalt. De 

sinnesslöa ansågs heller inte kunna känna av kyla, smärta eller smaker och då inte heller ha 

känslomässiga behov, bara instinkter. Under 1930 och 1940 talen hade medicinska och 

odontologiska experiment utförts utan bedövning. På institutionerna saknades toalettdörrar 

och vid bad och dusch var det löpandebandsprincipen som gällde. Grünewald beskriver hur 

personliga tillhörigheter inte var tillåtna och avdelningarna var enkönade och torftigt 

utrustade. Axelsson, (2004) beskriver också hur såkallade avvikande barn och ungdomar 

under 1950 talet, undanhölls och fortfarande gömdes undan på institutioner om de ansågs 

missanpassade eller på grund av t.ex. föräldrarnas leverne löpte en risk av att bli 

missanpassade. Larsson & Hasselqvist, (1995) beskriver hur man under 1950-talet på så 

kallade vanföreanstalter placerade barn som drabbats av polio eller andra handikappande 

sjukdomar. Vuxna med intellektuella funktionshinder kunde också bli inackorderade som 

arbetskraft på landsbygden med bidrag från landstinget. Personer med funktionsnedsättning 

gömdes undan och syntes sällan utomhus om de inte var placerade på anstalt. Även den 

psykiatriska vården tog omhand många personer med avvikande beteende. Under denna tid då 
Sverige ofta refererades till att vara ett harmoniskt och enhetligt samhälle nekades även 

romerna ofta tillträde till skola och utbildning och även möjlighet till fast arbete. 
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1.2 Kyléns stadieindelning 

Begåvningshandikapp kallades tidigare för sinnesslöhet eller efterblivenhet. Docent Gunnar 

Kylén f.1929 var en känd expert fram till sin död 1994 och används fortfarandes som en 

auktoritet inom handikappområdet både i Sverige och internationellt. Docent Kylén ansåg att 

begåvnings eller förståndshandikapp bäst beskrev vad funktionsbegränsningen handlade om. 

Docent Gunnar Kylèn bedrev i ALA, Anpassning till Liv och Arbete, under åren 1960-1980 

psykologisk-pedagogisk forskning kring att utveckla ny kunskap om utvecklingsstörning, 

begåvningsutveckling och begåvningens betydelse för verklighetsuppfattningen. Kylén 

utvecklade bl.a. en modell för helhetssynen på människan, som tar hänsyn till individens 

psykologiska och biologiska perspektiv och den omgivande miljöns sociala och fysiska 

perspektiv. FUB, För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och vuxna, är en 

intresseorganisation (där Kylen arbetade som chef och vetenskaplig ledare under åren 1968-

1979) som arbetar för och med begåvningshandikappade och deras familjer. I skriften 

Begåvning och begåvningshandikapp beskriver Gunnar Kylén (1981) begåvningsteorin 

utifrån Piagets teori om begåvning för att tydliggöra och ge en förståelse för 

begåvningshandikappets art och på vilket sätt handikappet har betydelse för 

personlighetsdynamik, personlighetsutveckling och samspel med miljön. Kylén har valt att 

nämna begåvningsstadierna hos intellektuellt funktionshindrade för A, B och C stadier: 

I A – stadiet uppfattar och handlar personen här och nu i det som den uppfattar i rummet. 

Rums och tidsuppfattningen är synnerligen avgränsad och består mest av mer eller mindre 

vettiga förväntningar av vad som ska ske härnäst. Välbekanta ting i vardagen kan personen 

agera kunnigt mot t.ex. stol betyder sitta, säng betyder ligga, jacka betyder gå ut osv. 

Personerna i A-stadiet kan inte tala men signalerar med kroppens som språk och använder 

ljud. De är beroende av att omgivningen är lyhörd och tar hänsyn till deras behov. Dessa 

personer blir lätt apatiska om händelser bara bestäms av rutiner. 

I B-stadiet uppfattar och förstår individen sin närmiljö som en enhet men har ingen överblick 

över det som inte syns. Personen har svårt med det abstrakta tänkandet men tidsperspektivet 

har här ökat till att omfatta en till två dagar upptill en vecka. De kan gruppera t.ex. skilja på 

kläder och möbler men är fortfarande avgränsade till de egna upplevelserna men minnet 

begränsar personen inte bara till det närvarande. Personen kan överblicka sin närmaste miljö 

och även platser som besöks återkommande knyts till närrummet, t.ex. skola, kortids hem och 

hemmet. De moment som man själv använt eller sett i funktion förstår man. Personen skiljer 

på inget och något och på litet och mycket och kan räkna några upp till ganska många siffror. 

Personernas ordförråd utökas och meningarna blir mer eller mindre sammansatta. De förstår 

fotografier, bildsymboler och kan tala. Det är fortfarande komplicerat att tänka ut en ändring 

utan att se den realiseras först t.ex. ommöblering. 

I C-stadiet finns en generell tolkning av livet. Man kan förstå att det finns nu, då och framtid. 

Personerna förstår att det finns platser bortom det upplevda. Tids och rumsuppfattningen blir 

mer gemensam och det finns en förståelse för att man kan gå olika vägar från en plats till en 

annan. Dygn, vecka och år begreppet blir stegvis mer begripligt vilket ger personen en 

totalbild som saknas i de andra stadierna. Förstår också skillnaderna mellan två och tre och 

kan utveckla förmågan att addera och subtrahera. I senare skede kommer även kunnandet att 

multiplicera och dividera. Man lär sig läsa och skriva men har svårt med att arbeta med 
problemlösningar där flera faktorer samverkar. Det är fortfarande svårt att tänka utifrån 

eventuella situationer. Att tänka på ett nytt sätt utifrån något gammalt och vant är också 

komplicerat. Pengar och dess värde är svårt att omfatta och få en förståelse för hur de ska 

användas. Med indelning av stadierna ville Kylén stödja oss i att omfatta hur 
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begåvningshandikappade upplever sin omvärld. Indelningen är likartad med 

intelligensåldersbegreppet (IÅ) som visar den insats som är normal för en viss ålder. Oavsett 

levnadsålder har en person som klarar vad som är ordinärt för en femåring intelligensålder 

(IÅ) fem. Kylén beskriver World Health Organizations (WHO) sjukdomsklassifikation som 

utgår från intelligenskvoten och gör följande uppdelning som visas i den högra spalten. 

 

IÅ         1         A -  stadiet                   IK  -   20       djupt     begåvningshandikappande 

                                                             IK  20 - 35    svårt               -”-                         

IÅ    2 - 7        B-   stadiet                    IK 35-50       måttligt          -”-                 

                                                  

IÅ   7-  11       C - stadiet                      IK 50-70        lindrigt          -”-                  

                                                              IK 70-85        gränsfall         -”- 

                                                              IK 85-100      normalbegåvning 

 

Kylén menade att känslor, behov, attityder, självkänsla och känslobearbetning huvudsakligt 

inte påverkades av begåvningshandikappet utan i första hand av det mottagande som den 

handikappade fick. I stället kunde svårigheter i att känna och hitta syften för sina behov 

uppstå. Hinder i begåvningen innebar att känslorna alltid hade övertaget i beslutsfattande 

situationer, detta menade Kylén kunde ge problem i situationer där idéer och abstrakt 

tänkande krävdes för att hitta rätt svar.  

Kylen beskrev begåvningshandikappets svårigheter som att:  

 få struktur på sin verklighetsuppfattning 

 lägre korttidsminneskapacitet  

 lägre abstraktionsnivå i tänkandet vilket indirekt försämrar inlärningen 

 

Kylén ansåg att om det fanns en begriplig struktur och pedagogen portionerade ut 

informationen i lagom doser i det dagliga hade den begåvningshandikappade normal 

inlärning. Gav pedagogen i stället för mycket och för svårtolkad information blev inlärningen 

mycket komplicerad. Genom tänkandet använde man sig av den ordning man fått i 

uppfattningen av omvärlden. Symbolisering var en hjälp för tänkandet där bilder och 

semantiska symboler var viktiga hjälpmedel för tänkandet, inlärning, minne och 

kommunikation. Språket var också viktigt för kommunikationen med andra. Kylén beskrev 

hur verklighetsuppfattning skapades genom att sinnesintryck omvandlades och ordnas av 

tänkandet. Individen fick struktur på rum, tid kvalitet, kvantitet och orsak. Ordnandet av 

sinnesintrycket gjordes i fem olika kategorier: 

1. Var ska jag vara? Rumsuppfattningen gör att man kan skilja på t.ex. bakom, under, här och 

där. Så småningom lär vi oss hitta vägen till olika ställen och använda oss av olika hjälpmedel 

t.ex. kartor. 
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2. När ska jag vara där? Tidsuppfattningen gör att vi kan skilja på före och efter och då och 

nu. Man förstår att tiden kan delas upp i dagar, veckor och år. 

3. Vad ska jag göra där? Kvalitetsuppfattning gör att man kan förstå att saker och ting finns 

och att de även förekommer när de inte syns. Man kan urskilja olika sorter så som rött, gult, 

lätt och tungt, sött och salt. Man lär sig också att uppfatta skillnad mellan hund och katt, träd 

och buske. 

4. Hur mycket ska jag göra? Kvantitetsuppfattning gör att man kan se skillnad mellan mer, 

mindre, få och lika många. Man lär sig att räkna och förstå begrepp som dubbelt och hälften 

och lär sig olika talmängder. 

5. Varför ska jag göra det? Orsaksuppfattning innebär att man ser samband mellan händelser 

som t.ex. att när man äter blir man mätt eller när det regnar upplever man att man blir våt. 

Fryser man så är det bra att ta på en tröja för att bli varm.  

Grünewald (1971) ansåg att på grund av begåvningshandikappets varierande svårighetsgrader 

har det varit tvunget att dela in personer med begåvningshandikapp i olika grupper. 

Undervisningen i skolan har också sökt så likartade grupper som möjligt. Grünewald 

hänvisade också till WHO; s indelning av intelligenskvoter för respektive grupp av 

begåvningshandikapp:  

 IQ mellan 50-70 barnet har en lindrig utvecklingsstörning. 

 IQ mellan 35- 49 barnet har en måttlig utvecklingsstörning. 

 IQ mellan 20-34 barnet har en grav utvecklingsstörning.                                                                                                        

 IQ under 20 barnet har en djup utvecklingsstörning. 

 

Intelligenskvoten IQ används som mätinstrument för att definiera olika grupper av 

begåvningshandikapp. En genomsnittligt begåvad person har ett IQ mellan 85-115 och en 

överbegåvad person har ett IQ över 115 (www.klinkman.8k.com).  

 

1.3  Individuella programmets utformning 
 

Inom svenskt utbildningsväsende i dag erbjuds ungdomar med begåvningshandikapp dels 

Nationella program inom Gymnasiesärskolan men också individuella program. De 

individuella programmen erbjuds de elever som inte kan eller vill delta i nationella program. 

De individuella programmen är avsedda för elever i yrkes och verksamhetsträning. Syftet med 

det individuella programmet är att förbereda eleven för att studera på ett nationellt eller 

specialutformat program, dels att ge eleven en mer begränsad utbildning som t.ex. omfattar 

vissa ämnen eller delar av ämnen som eleven kan tillgodogöra sig. Individuell studieplan skall 

upprättas för varje elev oavsett vilken del av utbildning eleven väljer att gå. Eleven har rätt till 

en fyraårig utbildning på minst 3600 timmar. Det individuella programmet skall utformas så 

att det uppfyller skollagens och läroplanens målsättning att från varje elevs villkor fördjupa 

och utveckla elevens kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbetet, 

boende och fritid (Gy Sär, 2002:02). I gymnasieförordningen fastställs individuella program 

till att stimulera eleverna i riktning mot en övergång till: nationellt program, specialutformat 

program, erbjuda eleven yrkesträning, verksamhetsträning eller möta speciella behov hos 
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eleven. Det individuella programmet är alltså möjligheternas program och hindren är få. I 

kursen estetiskt skapande avser utbildningen till att stimulera och vidareutveckla elevens 

tidigare erfarenheter av att använda olika estetiska uttrycksformer. Ämnet medverkar i och 

med det till att öva den sociala förmågan och stärka självförtroendet. I kursen estetisk 

verksamhet avser ämnet bl.a. till att utveckla och stimulera elevens skapandeförmåga och lust 

att använda estetiska uttrycksmedel för att ge uttryck åt tankar, känslor och handlingar.  

 

2 Litteraturbakgrund 

2.1 Bilden som språk 

Aronsson (1997) presenterar i sin avhandling Barns världar - barns bilder ett kapitel om 

bilder av särskoleungdomar. Folkuniversitetet bedrev ett projekt med konstskolor för 

begåvningshandikappade under några år. Aronsson fick genom projektet möjlighet att samla 

in 421 bilder från elva institutioner gjorda av barn och ungdomar som alla har en diagnos, 

utvecklingsstörning. De två teman för insamlingen var ”Min käraste vän och självporträtt”. 

Aronsson ville öppna en dialog kring begåvningsbegreppet i förhållande till 

begåvningshandikappet och ungdomars bildvärldar. Hon menade att en utvärdering av 

bilderna visade att vi är i behov av ett annorlunda intelligensbegrepp. Aronsson beskrev hur 

flera av ungdomarna arbetade länge och uthålligt med sina bilder t.ex. en 13-årig autistisk 

pojke som i och med att han kom igång med sitt målande så utvecklades hans talande 

kommunikation parallellt. Det finns menade Aronsson fortfarande lite forskning om 

begåvningshandikappade barns bilder men att det är en förbättring att forskningen 

överhuvudtaget behandlar bildskapandet och inte bara logiskt- matematiskt tänkande. 

Aronsson har uppfattningen att endast den logisk-matematiska intelligensen premieras i 

skolan. Hon menar att ungdomarna i sina bilder inte bara använder ett figurativt utan också ett 

aktivt tänkande som pekar på att vi är i behov av ett sätt att tala om den poetiska dimensionen 

i barns och ungdomars skapande. Det handlar inte om exakt återgivning av det poetiska verket 

utan ett slags omvandling i förhållande till originalet. Aronsson anser att många 

särskoleungdomar skapar konst och i sitt bildskapande illustrerar de bildteoriernas 

skröplighet. Det traditionella intelligensbegreppet är otillräckligt eftersom det inte kan 

behandla annorlunda intelligenser än den vanliga skolans språkliga eller matematiska 

intelligens. Aronsson menar att vi saknar ett språk för att kunna tala om bildens känslofulla 

och estetiska kraft. Bildens poäng eller det poetiska i bilden ligger bortom teorier om 

fotografisk realism. Hon bedömer att själva höjdpunkten ligger i förvandlingen. Aronsson tar 

upp två konkurerande teorier om barns bildskapande, universalteorin, som understryker hur 

barn skapar bilder genom att rita vad de vet. Konventionsteorin som understryker att barn ritar 

vad de ser. Aronsson ställer de två teorityperna mot varandra och konstaterar att barns bilder i 

många fall bäst kan förklaras utifrån ett specialfall av konventionsteorin, utifrån en narrativ 

modell. Den berättande modellen ger enligt Aronsson svar på att de ritar vad de vill berätta.  

Giudici & Rinaldi (2009) presenterar filosofen Nelson Goodman som 1967 grundade Project 

Zero för att förbättra och studera undervisningen inom estetiska ämnen. Howard Gardner och 

hans forskargrupp tog över ledarskapet i Project Zero och bedrev forskning kring barns 

estetiska tänkande och utveckling mellan 1972 – 2000 i samarbete med Reggio Emilias 

forskningsteam och Reggio Children. Gardner formulerade en teori om barnets många 

intelligenser där han speciellt lyfte fram sju intelligenstyper:  

 Logisk-matematisk 
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 språklig,  

 spatial (inklusive bild),  

 musikalisk,  

 kroppslig- kinestetisk,  

 social  

 psykologisk  
 

Gardner gav uttryck åt att en och samma person kan utveckla mer än en intelligenstyp. För 

några år sedan visades en utställning på moderna museet i Stockholm som presenterade 

Reggio Emilias pedagogik, Ett barn har hundra språk, (1981). Det grundläggande i Reggio 

Emilias pedagogik är att pedagogerna i undervisningen ser värdet i barnens olika 

kommunikationssätt i t.ex. bild, musik och dans och använder sig av dess 

utvecklingsmöjligheter. Lind menar att det pågår en social och därför en diskursiv förändring 

inom de pedagogiska verksamheterna. Inom förskola och skola är barnen tvungna att själva 

skapa kontroll och överblick. Dels genom att vara delaktiga i skolarbetet och i sina egna 

utvecklingsplaner. Dels genom att göra personliga arbetsplaner och målbeskrivningar. Lind 

menar att detta medverkar till påverkan av hur barnen betraktar sin omvärld, sina känslor, 

roller och sina naturer. Blicken eller seendets betydelser kommer också att fyllas med samtal 

om valfrihet och lust i de perioder när seendet ska systematiseras, anpassas och kontrolleras. 

I Isaac-projektet från 1993 beskriver Danielsson och Jönsson (2001) i en föreläsning hur de 

inom Certec utvecklat ett tekniskt/pedagogiskt koncept baserat på Bilden som språk, främst 

för människor med begåvningshandikapp som har ett begränsat eller obefintligt talspråk. 

Konceptet har kommit till användning och gett stora effekter för personer med afasi och 

psykiska störningar. Det finns ett antal fallstudier (egna och andras) av växelverkan mellan 

människor med olika språkhandikapp och en mångfald av digitala bilder (över1 000,ofta långt 

över 10 000). Utanför forskningen finns också en spirande och alltmer allmän 

vardagsanvändning av digitala bilder i bl.a. särskola och omsorgsverksamhet. Den mest 

slående effekten hos bilden som språk har varit förmågan att ge drastiska och långvariga 

effekter på lärandet hos människor med förståndshandikapp/ utvecklingsstörning/ 

begåvningshandikapp/  kognitiva funktionshinder. Även om begreppen är många antyder 

inget av dem varför vår samtids möjlighet till en mångfald av digitala bilder skulle kunna vara 

så verkningsfull som den är. Om man däremot ringade in språkhandikappet som en 

huvudsaklig del av funktionshindret, har man därmed inte nekat till att det ofta finns 

simultana motoriska problem (gång, hygien, att kunna hålla huvudet, etc.), avskärmningar, 

uppmärksamhetsstörningar, tvång, mm. Men detta förändrar inte det värdefulla i att förenkla 

tanken: vad i en begåvningshandikappad människas liv kan ha att göra med att hon just är 

språkhandikappad och hur kan språkhandikappet angripas?  De drastiska effekterna av de 

digitala bilderna framstår som logiska om följande kedja är sann: Kan man inte nå fram till ett 

språk, kan man heller inte lära i någon större utsträckning. Om effekterna av detta lagras 

sedan tidig barndom, leder det till att den vuxna människan med begåvningshandikapp kan 

vara mycket annorlunda än andra vad det gäller känslor, kunskaper, beteende och relationer. 

Men det behöver aldrig vara för sent. I 50-årsåldern och senare anser Danielsson och Jönsson 

kan en introduktion av bilden som språk leda till en starkt positiv förändring och en 

uppbyggnadsprocess för den berörda människan och hennes omgivning. 
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2.2 Estetiska lärprocesser  
 

I en rapport från symposiet om bildforskning på konstfack beskriver Lind & Åsén (1999) 

konstnärligt utvecklingsarbete. De åsyftar på Professor Hansjörg Hohr som menar att den 

estetiska utvecklingen i skapande arbete tar vara på särskilt tre aspekter på tillvaron: 

 

 det första som inte gick att sätta ord på  

 det andra som ännu inte går att sätta ord som inte längre är upptäckt 

 det tredje som inte längre kunde sättas ord på, det förbjudna eller förträngda 

 

 Det estetiska representerar en kunskapsform som gör det möjligt att tänka över dessa aspekter 

och kommunicera om dem med andra.  

Lindstrand & Selander (2009) beskriver professor Feiwel Kupferberg tankar om de estetiska 

lärprocesserna som ett nyuppfunnet begrepp, vars funktion är tvåfaldigt. Dels genom att 

antyda att konst och estetiska frågeställningar bör intressera pedagoger mer och att begreppet 

estetiska lärprocessers poäng är att framhäva lärandeperspektivet. Det pedagogiska 

sammanhanget och utgångspunkten för pedagoger var att det skapande lärandet stod i centrum 

och inte yrkesutövningen. Som arbetsdefinition menade Kupferberg att begreppet estetiska 

lärprocesser var bra för att det lyckades förena det konstnärliga och det pedagogiska. 

Begreppet inspirerade bl.a. till nya tankar. Några kritiska synpunkter uttryckte Kupferberg om 

begreppet estetiska lärprocesser också på det vetenskapliga planet. Han frågar sig hur säkrar 

vi det estetiska? Han menade att man måste se till ett vidgat estetikbegrepp och gå utanför den 

konstnärliga ramen. Kupferberg beskrev begreppet estetik som sinnlighet, han menade att 

utforskandet av världen skedde genom de sinnen som vi föddes med. Den andra 

huvudinvändningen mot begreppet estetiska lärprocesser är den prioritet som vi ger lärandet. 

Kupferberg ansåg att problematiken låg i om pedagogik översattes med lärande. I pedagogik 

involveras två aktörer, elev och lärare och lärande i ett pedagogiskt sammanhang som är 

annorlunda än lärande generellt. Lärandet formas, underlättas eller inskränks av en regelfäst 

ordning med en klar rollfördelning. Den ena parten är där för att lära den andra för att 

undervisa. I framtidens samhälle menade Kupferberg att nyskapandet kommer att ske genom 

konst och konstnärlig verksamhet och där kan inspiration till nyskapande hämtas också inom 

det pedagogiska planet. Skillnaden var att det dominerande subjektet var en enda, konstnären.  

Strandberg (2006) beskriver bl.a. Vygotskijs teorier om bl.a. samspel som en viktig källa till 

lärande. Med hjälp av samspel kan individuellt tankearbete äga rum. I detta samspel 

förekommer också imitation och plagiering som barnet sedan omformar till eget tankearbete 

och ordning. Vygotskijs ställningstagande nödvändiggör två olika typer av rum. Ett rum där 

dialog och samspel, arbete i grupp och samtal kan äga rum och ett annat där elevens inre 

tankearbete är möjligt. Vygotskij menade att goda samspel av god kvalitet fanns när 

relationerna var jämställda, hjälpsamma, problemlösande, bidragande, utmanande och rika på 

känslor. Vygotskijs teori var att det mänskliga samtalets möte var en fruktbar källa och att 

meningsfulla samspel är grunden till allt lärande. Ojämna, men jämlika, relationer kan skapa 

utvecklingszoner där eleverna imiterar varandras lärmetoder och leker sig fram till lösningar. 

Fantasi menade Vygotskij är viktig i all mänsklig aktivitet och skapande en aktivitet för alla, 

inte bara för särskilt begåvade eller en metod för lysande begåvningar. Han menade att det 

pedagogiska arbetets viktigaste uppgift var att öva och utveckla barnets fantasi för att forma 

en skapande personlighet som strävade mot att orientera sig i framtiden. Vygotskij ansåg att 

skapande aktiviteter måste få rum och tid i skolan. Vygotskij uppmärksammade att utveckling 

kunde organiseras genom aktivitet, samspel och genom delaktighet. Elevernas delaktighet 
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menade Vygotskij var en central uppgift där delaktighet innehåller rätten att undersöka, 

experimentera utveckla och omforma. Delaktighet att vara med innan man vet eftersom inre 

kompetens har sin grund i yttre gemensamma aktiviteter. Dialogen mellan elev och lärare såg 

Vygotskij som ett viktigt instrument för att försäkra sig om delaktighet och socialt gensvar 

och en utvecklingszon mellan barnet och dess framtid.  

Inom Institutionen för landskapsplanering i Ultuna Uppsala gjordes en studie i hur studenter 

inom natur- och samhällsvetenskapliga utbildningar fördjupar sin ämnesförståelse genom 

arbete med bilder av Ylva Dahlman. Dahlman (2004) arbetade i sin avhandling ”Kunskap 

genom bild” med frågeställningen ”vad kan man lära sig av att göra bilder utan att göra 

bilder”? Dahlman arbetade som pedagog i kursen för Formlära för natur och samhällsvetare. 

Hon ville utveckla kursen och deltagarnas förmåga att ta till sig innehållet. Dahlman tanke var 

att bildarbetet kunde göra förståelsen för kemi större. I studien deltog 119 kursdeltagare. 

Inspiration till avhandlingen var ”att man förändras genom att göra bilder”. Två frågor 

ställdes till materialet: 

1 ”vad lärde sig deltagarna genom att göra bilder, förutom just att göra bilder?” 

2 ”hur ser den kognitiva process ut där deltagarna genom att göra bilder utvecklar kunskap om 

annat än att göra bilder?” 

Uppgifterna till studenterna var att arbeta med olika begrepp som skulle formuleras utan ord. 

Begreppen var t. ex: ansvar, uppmärksamhet. Det visade sig i resultatet att genom bildarbetets 

hjälp och genom att måla bilden till begreppet så blev texten till begreppet mer förståelig. Det 

visade sig att kunskap kan utvidgas genom arbete med bilder. Bildarbetet upplevdes av vissa 

studenter även få en effekt på deras studier. De studenter som deltog i studien menade att de 

fick ett bättre självförtroende, löste problem bättre och att de lärt sig att se på ett nytt sätt. De 

upplevde också att arbetsprocessen kunde vara lika viktig som slutmålet. Bildarbete som det 

bedrevs inom kursen tolkade Dahlman som att det också hade påverkat deltagarnas övriga 

studier. Dahlmans slutresultat blev att med bilder kan vi formulera något nytt. Genom 

bildarbetet fördjupades kunskapen om omgivningen genom att föreställningsförmågan ökade, 

olika kunskapsområden samarbetade och genom att tänka mer positivt kring att se möjligheter 

kring att klara av svårigheter.  
 

 

 

3. Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att lyfta fram ett elevperspektiv på föreställningar om en bra skola 

genom informanternas delaktighet i en bilduppgift. Med inspiration från studien ”en annan 

skola” är jag nyfiken på vad eleverna i studien väljer att berätta om och hur de gör det. 

Förväntningen är att eleverna genom bilduppgiften blir inspirerade till att uttrycka vad deras 

åsikter om en bra skola är för dem och att jag får kännedom om vad en bra skola bör innehålla 

enligt eleverna. Målet är att få kunskap om elevernas åsikter om en bra skola och dess 

innehåll och en inblick i vad som är av betydelse för gymnasiesärskoleeleverna i vardagen.  

Frågeställning: Hur och vad visualiserar gymnasiesärskoleelever i sina idéer om en bra skola? 
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4. Metod 

 

En vetenskaplig undersökning kan göras genom två olika metoder, en kvantitativ och en 

kvalitativ metod. Den typ av metod man använder skall i första hand utgå från de 

frågeställningar och problem man vill klarlägga (Andersson, 1985). Trost (2010) anser att 

kvalitativa intervjuer kännetecknas av att man ställer enkla och raka frågor. På dessa frågor 

får man sammansatta, innehållsrika svar och ett rikt stoff i vilket man kan finna intressanta 

skeenden, uppfattningar, mönster. Då min frågeställning söker kunskap om och förståelse 

kring elevernas åsikter och tankar om en bra skola är mitt val en kvalitativ studie med en 

hermeneutisk ansats. Enligt NE (2009) beskrivs Hermeneutik som läran om tolkning, en 

vetenskaplig metod som framhäver betydelserna av förståelsen för avsikterna bakom text och 

tal samt för forskningsobjektet.  

Svensson & Starrin (1996) beskriver fältforskning som en forskning där subjektet är i centrum 

och där forskningen har en strävan att betrakta den kunskap som produceras som ett 

gemensamt resultat. Fältforskare gör uppriktiga försök att komma nära sina intervjupersoner 

för att ta del av deras erfarenheter och subjektiva förklaringar samtidigt som forskaren 

successivt behöver distansera sig. Den kvalitativa forskningsmetoden passar in på denna 

uppsats och datainsamlingen består av material från en fältforsknings studie i en 

gymnasiesärskolegrupp. Det insamlade datamaterialet består av informanternas bilder, texter 

och egna ord. Jag för anteckningar av elevernas presentation av bilduppgiften. 

Videoinspelning görs av hantverksläraren under lektionen för att ge ytterligare material till 

den deltagande observationen. Observation av hur informanterna arbetade med uppgiften gör 

jag genom minnesanteckningar för att kunna utvärdera lektionen. De redovisas inte i 

undersökningen men finns arkiverade i min ägo. Enligt Svensson & Starrin är deltagande 

observation som forskningsstrategi en särpräglad och omväxlande metod. I vissa fall behöver 

forskaren undanhålla sitt deltagande av olika skäl genom att inta en plats i gruppen eller 

miljön i hemlighet. I andra fall kan forskaren vara helt öppen med sin roll som forskare och 

avsikten med sin närvaro. I andra fall behöver kanske forskaren kamouflera vissa saker men 

kan vara öppen med andra. Som undersökare väljer jag att arbeta med deltagande observation 

där jag är öppen med min frågeställning och använder mig av fokusintervju. Termen 

fokusintervju använder jag mig av här för att bilduppgiften och frågeställningen enligt Trost 

har fokus, ett tema. Redovisning av resultaten i studien sker dels med hjälp av informanternas 

bilder av en bra skola, dels med hjälp av mina anteckningar av informanternas presentationer 

av bild och textberättelserna under respektive informants bild.  

I Lind & Åséns(1999) förord till ”elevers bilder av skolan” skriver bl.a. Generaldirektör Ulf 

Lindgren och skolrådet Sten Pettersson att deras förhoppningar är att ge en bild av hur skolan 

gestaltas ur ett elevperspektiv. De ville ge inspiration och uppslag till ett annat sätt att 

använda sig av barns och ungdomars bilder för att förbättra och förstå den skola som barn och 

ungdomar arbetar i en stor del av sitt liv. Lind & Åsén utvärderade elevers skolsituation med 

hjälp av bilder genom att försöka reda ut olika bildspråkliga uttryck som kunskapskälla och 

bilders betydelse jämfört med skriven text. Det framkom att barnens och ungdomarnas bilder 

gav uttryck för erfarenheter och synpunkter på tillvaron och samtiden. Lind & Åsèn ville 

också undersöka vilken kunskap bilder gav och vilken kunskap bilder gav i jämförelse med 

skriven text. De fann att barns bilder ofta möter bildskapandet med text och ord. En tolkning 

var att barn använde sitt bildskapande som språk i ett berättande, skildrande och samtalande 

syfte. Barn använde ofta bildskapande som en informativ handling, som en del av leken. Att 

synliggöra pratet i den skapande processen hade även ett undervisande syfte rent språkligt. De 
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äldre ungdomarna integrerade mer bildskapandet och bildanvändning med val av livsstil, 

smink, musik osv. i ungdomars kultur.  

Sparrman, Torell & Åhrén (2010) menar att kultur- och samhällsforskningen sedan något 

decennium tillbaka har visat ett allt större intresse för bildstudier. De nämner bildteoretikern 

W. J .T. Mitchell som myntat uttrycket ” the pictorial turn” som innebär en vändning mot det 

visuella med syftning på det äldre uttrycket ”the linguistic turn” som hänsyftar på 

efterkrigstidens intresse av att studera det språkliga uttrycket i sig. Sparrman, Torell & Åhrén 

menar att under senare år har det blivit vanligare att använda bilder som ursprung, som 

forskningsmaterial eller som verktyg i en forskningsprocess. Detta menar de understryker en 

utbredd intresseförskjutning från det skrivna, muntliga till det visuella. Inom den visuella 

kulturens tvärvetenskapliga forskningsfält finns några gemensamma utgångspunkter för de 

flesta forskare inom fältet. Sparrman, Torell & Åhrén talar om att forskarna utgår från ett 

kulturbegrepp som utvecklats inom antropologin. Det visuella ses alltid i ett kulturellt och 

historiskt sammanhang. Detta medför bland annat att kultur uppfattas som människors 

kommunikativa handlingar. Kulturer är därför möjliga att förstå genom de spår som 

handlingarna fällt genom t.ex. texter, bilder, kläder osv. Forskningen drivs också av insikten 

att våra vardagliga livslärdomar till stor del är av visuell art. Vilket medför att innebörder som 

känslor, ideologier, värderingar och budskap kommuniceras till stor del visuellt och inte bara 

verbalt. Forskningen har också registrerat ökningen av visuell kommunikation som tog fart 

efter andra världskriget och sedan dess ökat allt mer det senaste decennierna. Vissa forskare 

menar att vårt sätt att förstå världen har ändrats av visuella medier som televisionen och den 

digitala kommunikationen. Från att ha uppfattat världen som text går vi mot att uppfatta 

världen som bild. Sparrman, Torell & Åhrén menar också att den nya tvärvetenskapliga 

uppmärksamheten för visuella stoff har medfört att man inte längre gör lika stor skillnad 

mellan ena sidan verbala texter och andra sidans visuella framställningar. Både bilder och text 

ses som uttalade och medierande uttryck. De har skapats för att kommunicera, tala om eller 

berätta något. 

 

 

4.1 Urval och etiska överväganden 

 

I kvalitativa intervjuer är det bra om man begränsar sig till fyra till åtta intervjuer. Trost 

(2010) menar att materialet blir lätt ohanterligt vid många intervjuer och det blir en svårighet i 

att skapa en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller skiljer. Kvalitet 

och etik skall sättas i främsta rummet. Trost anser att det är bättre att komplettera med fler 

intervjuer om det behövs. Informanterna bestod av nio elever som går på ett fyraårigt 

individuellt program i en gymnasiesärskola i Stockholm med yrkesträningsinriktning. Fyra 

flickor och fem pojkar mellan 17 - 20 år. Informanterna går på olika individuella program och 

i olika läsårsklasser. Informant från läsår två saknades p.g.a. sjukdom. De träffas en gång i 

veckan på hantverkslektionen i 80 minuter. För två av informanterna är jag känd. 

Informanterna i studien nämns inte vid namn utan endast med läsår, ålder och kön. 

Informanterna har godkänt att deras bild visas som fotografier i uppsatsen Ordinarie 

hantverksläraren medverkade genom att videofilma övningen. Videoupptagningen i 

videoobservationen är ljudmässigt så dålig att informanters tal bara delvis eller inte alls kom 

med. Jag väljer att inte ta med videobservationens ljudinspelning i undersökningen. 
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Skolan är byggd av gult tegel i tre plan på 1960-talet för yrkesträningselever och den ligger 

nära en tunnelbanestation. Skolgårdens baksida är insynsskyddad och består av en del asfalt 

och en del gräsmatta. Runt skolan växer det några Lindar. Närmiljön består av lummiga 

villaträdgårdar, radhus, låghus och parkområden. Yrkesträningens programinriktningar har 

övervägande stora utrymmen på skolan. I matsalen är takhöjden två våningar hög och det 

finns stora fönster som ramar in hela matsalen och även takfönster som ger ett ljusinsläpp 

över dagen. Matsalen är byggd för att rymma 120 personer. Teoriklassrummen ligger i 

anslutning till yrkesträningslokalerna. Alla elever på gymnasiesärskolan har en diagnos 

utvecklingsstörning och behöver särskilt stöd. På grund av begåvningshandikapp finns det 

olika svårighetsgrader i att t.ex. förstå ords betydelse, frågeställningar, abstrakt tänkande och 

att formulera sig p.g.a. talsvårigheter, koncentrationsproblematik och läs och skrivsvårigheter. 

Eleverna kan av olika skäl inte tillgodogöra sig vanlig skolundervisning. 
 

 

 

 

4.2 Genomförande 
 

Trost (2010) menar att en intervjuguide är lämpligast vid kvalitativa intervjuer. De första 

frågorna kan enligt Trost bli avgörande för hur resten av intervjun kommer att utfalla. Mitt val 

är att fokusera på en frågeställning och en bilduppgift för att vara så tydlig som möjligt och 

för att informanterna inte ska distraheras av mina ordval. Mitt intresse i frågeställningen 

ligger inte heller i att få några absoluta svar utan att få vetskap och insikter om informantrenas 

åsikter om en bra skola. Trost anser att i kvalitativa intervjuer är det viktiga att man har funnit 

mönstret, om det är en eller flera som uppvisar det är inte intressant. Genom att använda 

bilden som kommunikationsverktyg är min förhoppning att jag får en större inblick i 

informanternas föreställningar om en bra skola. 

Det första steget i studien är att i god tid ta kontakt med eleverna i den aktuella 

hantverksklassen för att presentera mig och fråga eleverna om de är villiga att hjälpa mig med 

min frågeställning. Ett datum och en tid för genomförande bestämdes med eleverna och 

hantverksläraren. Hantverksläraren informerar eleverna återigen dagen innan studien. Detta 

för att ge eleverna möjlighet att välja att inte delta i studien. Annan undervisning skulle då 

beredas eleverna. Innan lektionen startades tillfrågades eleverna ytterligare en gång av mig 

om de ville delta och gavs i så fall möjlighet att lämna klassrummet med en assistent för andra 

uppgifter. Hantverksrummet är känt för samtliga informanter. Vid lektionens början placerade 

informanterna sig på sina vanliga platser kring det fyrkantigt arbetsbord som stod i mitten av 

rummet. Lektionen startades upp med att jag återigen berättade mitt förnamn och min ålder 

som jag sedan skrev på en lapp. Alla elever får sedan var sin lapp och presenterade sig i 

turordning med namn, läsår och ålder som de skriver ner på lappen. Lappen klistras sedan fast 

på baksidan av deras bild. När informanternas presentation är klar berättar jag om dagens 

lektion som består av en bilduppgift. Deras hjälp behövs om jag ska få vetskap om vad en bra 

skola är? Om de får bestämma om en bra skola i framtiden, vad är viktigt då? Efter 

frågeställningen följer en kort presentation av det material som ligger på arbetsbordet. 
Materialet som informanterna har tillgång till är ritpapper i storlek A3, A4 och A5, 

tuschpennor, färgkritor, färgpennor, penslar och blockfärg. Informanterna väljer det ritpapper 

och det media som de vill arbeta med. Informanternas 80 minuters lektion delas in i 50 

minuter för bild och textskapande och 30 minuter avsatt för informanternas 

bildpresentationer. Stora vita ark som jag klippt ut innan lektionen föreställande moln satt på 
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White boarden. Under molnen fanns en enkel tuschteckning av en byggnad i två på varandra 

sammansatta block som det stod skola på.  

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                      

. 

                  Vad är en bra skola? 

                                                                        

 

 

Figur föreställande White boarden. 

 

Blocken var orangefärgade. Byggnaden har medvetet ingen likhet med den skola som 

eleverna går på. Ovanför teckningen av skolan stod frågeställningen: vad är en bra skola?  

 

5 Resultat redovisning 

I resultatdelen väljer jag att ta med informanternas texter och bilder tillsammans med mina 

anteckningar av informanternas egna ord vid presentationen av bilduppgiften. Redovisningen 

av informanternas bilder är sorterade utifrån de kategorier som synliggjordes. Min 

forskningsfråga är: 

Hur och vad visualiserar gymnasiesärskoleelever i sina idéer om en bra skola?  
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Yttre miljö 

 

Pojke 17år . Läsår 1. Material, blyertspenna, färgkritor och färgpennor. A3 ark 

 

 

Eleven säger: Min skola är som en trolleriskola där kan man göra allt möjligt. Det finns torn 

med galler om man inte sköter sig. Rummen är stora och man får mat och dricka från tornen. 

Det finns lediga rum för elever med extra mycket bekymmer och flera som hjälper en. Runt 

skolan finns det gräs och vatten med hajar, pirayor och krokodiler i. En vindbrygga och 

vakter. 
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Flicka läsår 4. 20 år. Materialblyertspenna och temperablock . A3 ark 

 

 

 

 

Informantens text: Det är bra att ha idrott där. Dom har ateljè där. Det är inte för många i 

rummet. Dom har musik. Dom har Bildsal. De har teori. Rummen ser likadana ut. De har 

rastrum och leksaker där. Dom har stor matsal där. 
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Pojke läsår 1. 17 år. Material, blyertspenna och färgkrita. A3 ark 

 

 

 

 

Informanten säger: ”Bra skola som den är”. 
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Inre miljö 

 

Pojke18 år. Läsår 1. Material, blyertspenna och färgkrita. A4 ark 

 

 

 

Informanten säger: ett stort snickeri där alla är glada 
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Flicka läsår 1. 16 år. Material Blyertspenna och färgpenna. 2st A4 ark. 

 

 

Informanten säger: Stort snickeri. Trångt nu.                                                        

 

 

Informanten säger: Gym bra. Rastrum bra. Finns olika saker att göra. 
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Pojke 18 år. Läsår 3. Material, blyerts och färgpennor . A4 ark 

 

 

 

Informantens säger: En stor matsal med blommor. Orange dukar. 
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Pojke 19 år. läsår 4. Material: blyerts och tuschpennor.  A3 ark 

 

 

 

Informanten säger: Stort musikrum, det är viktigt att det bara är ett musikrum. Så att 

instrumenten kan stå framme och spelas på när jag vill. 
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Flicka läsår 1. 18år . Material, blyertspenna, temperablock och kritor. A3 ark 

 

 

 

Informantens säger: Skulle vilja ha mer ateljé. Ateljén ska vara stor. I ateljén målas det. Det är 

viktigt för mig. 
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Ordbild 

 

Flicka 19 år. läsår 3. Material: blyertspenna och färgpennor. A3ark 

 

 

 

Informanten har valt att göra en bild av text som hon har skrivit in i olika former: Om skolan. 

Stora skåp så att eleverna kan hänga in ytterkläderna och lägga in skola. Flera duschar i 

omklädningssalen i skolan, lådor! Stora lokaler. Jag gillar att laga maträtter. Jag vill lära mig 

yoga på idrotten. Matsalen ska vara stor lokal. Stora ytor så att man har lugn plats som man 

vill vila. Stora lokaler. Stor gympastiksall och gymet. 
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5.1 Tolkning av resultat  

Hur visualiserade informanterna sina idéer om en bra skola? 

Från informanternas bildmaterial kunde tre kategorier bildberättande observeras: 

1. En kategori där bildberättande lade mer fokus på den yttre miljön. Det som 

visualiserades av informanten var en helhetsbild av skolbyggnaden. Skolan och dess 

omgivande miljö beskrevs mer i text eller verbalt vid presentationen av bilduppgiften. 

Text och verbalt uttryck hade i dessa fall stor betydelse för att tydliggöra vad bilden 

kommunicerade. 

 

2. En kategori som beskrev rummets funktion mer i detalj utifrån den inre miljön och 

den aktivitet som skulle utföras. Det som syns i bilden beskrevs med få ord i text. 

Text och verbal kommunikation hade mindre betydelse för vad bilden kommunicerar. 

 

3. En kategori valde att göra en bild av en text som skrevs in i olika former. En 

ordbild. En bild av text som i olika former beskrev viktiga funktioner i skolan, 

förbättringsområden i framtiden, informantens intresse och vad hon ville lära sig mer 

om. 

 

I studien framkommer att informanterna väljer att visualisera sina idéer om en bra skola 

genom att beskriva miljön på tre olika sätt: Yttre miljö, inre miljö och ordbild. Min tolkning 

av resultatet blir att några informanter fokuserade mer på att visualisera den yttre miljön i 

bilduppgiften genom att låta skolbyggnaden vara i fokus och dess detaljutformning som t.ex. 

tinnar och torn. Tankar och idéer om innehållet i byggnaden tydliggjordes istället genom det 

muntliga berättandet och av texten som beskrev bildens innebörd. Här tolkar jag det som att 

det fanns ett visuellt helhetstänkande på hur bilduppgiften skulle gestaltas och ett mer abstrakt 

tänkande i vad en bra skola skulle innehålla. Bilduppgiften visualiserade en bra skola men 

dess innehåll lyfte text och verbalt berättande fram.   

Flertalet av informanterna valde att gestalta en bra skola utifrån den inre miljön. Min tolkning 

blev att här fokuserade informanterna mer på ett visuellt detaljerat tänkande och där dess 

fokus låg på att beskriva rummets inre miljö. Bilden beskrev och lyfte fram den aktivitet som 

var av intresse. Jag kunde också tolka resultatet som att den aktivitet som beskrevs hade en 

betydelse för informantens intresse av ämnet och fick då även en betydelse för en bra skola. 

En informant t.ex. gestaltade den framtida inomhusmiljön i bild och förstärkte den med en 

text som berättade om vad som skulle ske i rummet och beskrev även rummets storlek. Här 

tolkar jag det som att informanten hade en tydlig åsikt och en tanke om hur en bra skola 

skulle utformas och vad som var av betydelse för informanten i en bra skola. En annan 

informant gestaltade tydligt musik instrumenten i sin bilduppgift som han tyckte skulle finnas 

i det framtida stora musikrummet i en bra skola. Informanten var dessutom tydlig verbalt med 

vikten av att musikinstrumenten fanns i ett enskilt rum redo att användas när han ville. Här 

tolkar jag det som att informanten beskriver ett behov som han vill förmedla till en bra skola.  

En informant synliggör en bra skola genom en ordbild, en ordkarta. Informanten berättade 

med text dels om vad hon tycker är bra i nutid och dels om framtida önskemål. Här fanns 

många aspekter på en bra skola och ett sätt att formulera dem på genom att göra en ordkarta 
som en bild av en text som visar på ett eget sätt att visuellt beskriva i text egna åsikter. Då det 

fanns många åsikter i informantens ordkarta kanske det fanns en svårighet i att visuellt 

gestalta hur och vad en bra skola skulle innehålla. Informanten hittade en egen lösning på 
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bilduppgiften. I resultatet kan också en tendens tolkas att de informanter som gick sitt första 

år på gymnasiesärskolan hade en större benägenhet att utgå från det som redan fanns i deras 

skolvardag. Svårt att tolka vad den tendensen kan bero på men att gå sitt första år på 

gymnasiet är omvälvande för de flesta. När det finns det en svårighet i att tänka abstrakt så 

utgår man gärna från en mall eller från det kända för att man som elev ”vill göra rätt”. 

Vad visualiserade informanterna om en bra skola? 

Kunskapsrummet i en bra skola beskrivs med bild, text och verbalt som: 

 Skulle vara få personer i rummet 

 Lediga rum där elever med extra mycket bekymmer får hjälp 

 Fler som hjälpte  

 Fler vuxna 

 Stora rum 

 Likadana rum 

 Stor gymnastikhall 

 Stor ateljé.  

 Stora ytor så att man har en lugn plats om man vill. 

 Stort musikrum. 

 Stort snickeri 

 Skolan har Bildsal 

 Det finns musik 

 Det finns Teori 

 En skola där man kan göra allt möjligt 

 En bra skola som den är  
 

I min tolkning av resultatet får jag kunskap om vad informanterna har för åsikter om vad en 

bra skola skulle kunna innehålla. Några av informanterna väljer att berätta om att t.ex. i en 

bra skola finns det ämnen som de är intresserade av men också att det bör finnas ämnen som 

är bra för eleverna. Dessa ämnen är då inte ett ämne som är av deras största intresse. 

Resultatet kan tolkas som att en del av informanterna har en känsla och en vet skap om vad 

som är bra för dem och en vilja av att veta mer om andra kunskaper än sitt eget intresse. Flera 

av informanterna uttryckte sig om lokalernas storlek vilket jag tolkar som att det är av 

betydelse. I resultatet kommer det fram en lärdom om informanternas behov av stora rum att 

studera och vara skapande i och även vikten av att det är få i kunskapsrummet. Min tolkning 

är att informanterna uttalar ett behov av ett fysiskt och mentalt utrymme i rummen för att 

kunna studera och skapa i sin egen sfär i en bra skola. I denna tolkning ser jag också en 

handikappmedvetenhet då den underliggande problematiken för flera av informanterna kan 

vara att det finns en i svårigheten i att koncentrera sig om det är för många i rummet. 

Vetskapen om att när det behövs hjälp och stöd för eleverna är det av betydelse för några av 

informanterna att det finns fler vuxna som stödjer eleverna i en bra skola. Min tolkning av vad 

informanterna uttrycker är att när det behövs extra mycket hjälp så kan det bero på olika 

orsaker som t.ex. störande för andra eller att eleven själv blir störd i sin koncentration av 

något eller några. I en bra skola finns den hjälpen att få men för att inte känna sig utsatt eller 

utsätta andra så finns hjälpen att få i andra rum. Återigen kan jag här tolka in en 

handikappmedvetenhet och en pedagogisk känsla av vad som är bra for eleverna i en bra 

skola för att lära sig mer. Genom att informanterna använde sig av känslobetonade uttryck 

som beskrev t.ex. att ateljén är ”viktig för mig”, skulle vilja ha mer”, ”viktigt att”,, ”jag gillar 
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att”,” den är bra som den är”, ”bra för oss” och ”jag vill lära mig mer om”  är min tolkning att 

informanterna använde sig av känslouttryck för att förstärka betydelsen av vad de ville 

förmedla och att vad de uttryckte var viktigt.  

Det sociala utrymmet i en bra skola beskrivs i bild, text och verbalt som: 

 En stor matsal med blommor på borden och färgade dukar  

 Rastrum bra. Tillgång till rastrum med saker i. 

 Utrymme för vila 

 Stor matsal 

 Stora skåp för elevernas böcker och kläder 

 Fler duschar 

 Lugna platser i skolan 
 

I resultatet, som jag tolkar det, framkom att de sociala rummen också har betydelse för 

informanterna i en bra skola. Informanterna beskrev vad de olika rummens olika funktioner 

borde vara som t.ex. vila, rast, lugna platser och rastaktiviteter. Att få tillgång till stora skåp 

tolkar jag som ett missnöje med de nuvarande och att det uttrycks som ett behov i en bra 

skola. Flera av informanterna har en uppfattning om vilken aktivitet som bör finnas i den 

sociala miljön och att i vilka rum aktiviteten sker har betydelse för informanterna i en bra 

skola. Det som också kan tolkas in i resultatet är hur informanterna såg på sin hela dag på 

skolan. För dem var det betydelsefullt att både kunskaps och de sociala rummen var stora för 

att de ska kunna hitta ett eget utrymme om det behövs. 

Resultatet av undersökningen kan tolkas som att bilduppgiften synliggjorde elevernas åsikter 

om hur en bra skola skulle kunna utformas och vad den skulle kunna innehålla. Informanterna 

var delaktiga och kommunicerade om vilka åsikter och idéer de hade kring en bra skola 

genom att berätta visuellt, med text och i verbal framställning. Strandbergs (2006) tolkning av 

Vygotskijs teorier formulerar elevernas delaktighet som rätten att undersöka, utveckla och 

omforma har en central roll i elevernas utveckling men också dialogen mellan elev och lärare. 

Informanterna använde sig av de olika kommunikationsverktygen utifrån deras egna val att 

berätta och utifrån deras olika förutsättningar. Lind och Åsen (1999) fann att barn ofta mötte 

bildskapandet med ord och text där en tolkning var att barn använde sitt bildskapande som 

språk i ett berättande medan ungdomar mer integrerade bildskapande och bildanvändning med 

val av livsstil, smink, musik o.s.v. Informanterna var delaktiga i att forma och uttrycka sig 

kring något som de hade egna och gemensamma upplevelser kring i skolvardagen. 

Informanterna använde sig på så sätt av sina kunskaper för att genomföra bilduppgiften och 

svara på frågeställningen. Den narrativa modell som Aronsson(1997) beskrev som att barn 

ritar vad de vill berätta kan även tolkas på detta resultat men också den universala teorin om 

att barn skapar bilder av vad de vet och konventionsteorin om att barn ritar vad de ser. 

Resultatet av studien blev att jag fick en större kunskap om informanternas åsikter om en bra 

skola. Det resulterade i sin tur i att det pedagogiska värdet av ett samarbete mellan de olika 

kommunikationssätten blev mer synligt och tydligt för mig. Reggio Emilia(1981) uttrycker 

det som att ett barn har hundra språk och Giudici & Rinaldi (2009) uttrycker i beskrivandet av 

Gardners teorier om de olika intelligenstyperna där Gardner menar att en och samma person 

kan utveckla mer än en intelligenstyp.  

Min tolkning av resultatet är att det finns pedagogiska och personliga utvecklingsmöjligheter i 

bildberättandet genom att i det pedagogiska arbetet med eleverna använda sig av verbal 
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kommunikation och det skrivna ordet. Vi pedagoger ger då eleven fler verktyg och 

möjligheter att uttrycka sig emotionellt t.ex. genom att arbeta med frågeställningar för att på 

detta sätt vinna en större delaktighet. Danielsons och Jönssons (2001) slutresultat i sin studie 

blev att med bilder kan vi formulera något nytt men också att genom bildarbetet fördjupas 

kunskapen om omgivningen med hjälp av att föreställningsförmågan ökar, olika 

kunskapsområden samarbetar och att man kan överbrygga hinder. Det mest slående i 

Danielsson och Jönssons (2001) föreläsning om det pedagogiska konceptet baserat på bilden 

som språk är tanken på att kan man inte nå fram till ett språk får man också problem med att 

lära i en större utsträckning.  

Sparrman, Torell & Åhrén (2010) menar att den nya tvärvetenskapliga uppmärksamheten för 

visuella stoff har medfört att man inte längre gör likstor skillnad mellan verbal texter och 

visuella framställningar. Både bilder och text ses som uttalade och medierade uttryck som har 

skapats för att kommunicera, tala om eller berätta något. 

 

6 Slutdiskussion 

6.1 Metoddiskussion.  

För att informanterna inte skulle bli osäkra på innebörden av bilduppgiften och på 

frågeställningen behövdes en tydlig struktur i arbetsinstruktionerna och i frågeställnigen 

Därför valde jag att inför bilduppgiftens pedagogiska struktur arbeta med frågeställningar som 

för informanten skulle ge svar på frågor som: Vad ska jag göra? Hur mycket ska jag göra? 

Varför ska jag göra det? Kylén (1981) menade att om det finns en begriplig struktur och 

informationen ges i lagom kvantitet så har den intellektuellt funktionshindrade normal 

inlärning.  

Mitt syfte med uppsatsen var att lyfta fram ett elevperspektiv på föreställningar om en bra 

skola genom en bilduppgift. Mina förväntningar på undersökningen var att jag skulle få en 

större kännedom om hur eleverna valde att visualisera en bra skola och vad en bra skola från 

deras perspektiv skulle innehålla. Jag valde att arbeta med en kvalitativ studie med en 

hermeneutisk ansats. Materialet till studien samlades in genom fokusintervju där 

bilduppgiften var i fokus och temat var ”en bra skola” Jag var delaktig i min roll som 

observatör och förde anteckningar av elevernas berättande som redovisades under elevens 

bild. För bearbetning av resultatet gjordes en kategorisering och därefter indelningar efter de 

kategorier som jag fann. Kategorierna valdes ut efter informanternas framställning av sin 

bilduppgift genom likheter och skillnader i informanternas visualiserande av en bra skola. Jag 

kategoriserade bilderna dels utifrån den yttre skolmiljön, den inre skolmiljön och ordbild. 

Någon påverkan från miljön i hantverksrummet kunde jag inte märka på resultatet. 

Hantverkslärarens medverkan i klassrummet bestod i att videofilma informanternas 

presentation vilket inte verkade störa eleverna då hon var känd för informanterna. 

Hantverkslärarens reflektion i en muntlig utvärdering efter övningens slut var att hon 

upplevde att informanterna var delaktiga i uppgiften. Hon upplevde också att några av 

eleverna arbetade mer fokuserat än hon hade upplevt tidigare. Som jag tidigare berättat så 

kunde inte ljudupptagningen användas p.g.a. störande och dålig ljudmiljö utanför rummet. 

Ljudupptagningskvaliteten via videokameran borde kontrollerats tidigare av mig i 

hantverksrummets miljö för att säkerhetsställa ytterligare datainsamlingsmaterial.  

Min egen medverkan i klassrummet hade direkt betydelse för resultatet då min närvaro bidrog 

till att informanterna upprätthöll fokus på uppgiften. Ambitionen inför studien var att vara så 
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strukturerad och tydlig i instruktionerna till informanterna som möjligt för att inte missförstås 

då alla eleverna var i behov av någon form av stöd. Min pedagogiska förförståelse, 

bilduppgiftens frågeställning, lektionens struktur och min erfarenhet var det verktyg som 

under lektionen som skulle ge informanterna mod att våga uttrycka sig visuellt, skriftligt och 

verbalt. För att uppfatta signaler om vilket stöd varje elev individuellt var i behov under 

lektionen var min erfarenhet en positiv tillgång. En genomgång av informanternas 

individuella behov av stöd med respektive mentor hade gett mig en större förförståelse och 

det hade t.ex. resulterat i att den elev som hade svårt med att utföra bilduppgiften hade fått en 

tydligt skriven instruktion av bilduppgiften. Av de informanter som deltog i studien var två 

kända av mig sedan tidigare men de verkade inte synbart påverkas av mitt deltagande. En 

aspekt på att de flesta informanterna var okända för mig var att jag ibland fick svårt att förstå 

vad de berättade om då deras tal i vissa fall var otydligt. Jag fick fråga om och få deras 

bekräftelse på att jag uppfattat dem rätt. Förståelsen av var och ens berättandet hade betydelse 

för anteckningar av informanternas muntliga presentation Jag fick en större insikt och 

förståelse för vilka individuella behov som behöver tillgodoses för att ge möjlighet till att alla 

elever kan medverka aktivt under lektionen och inte bli utanför delaktigheten för att jag som 

pedagog inte använder mig av de olika uttrycksmöjligheterna. Aronsson (1997) menar att 

ungdomarna i sina bilder använder sig av ett aktivt tänkande och inte enbart figurativt. Flera 

av informanterna gick sin först termin och hade antagligen sin nya skola som referensram. Det 

innebar troligen också att det fanns en svårighet för dem i att tänka nytt och att tänka om en 

framtid.  

I tolkningen av resultatet fick jag en inblick i de ämnen och aktiviteter som individuellt 

intresserade informanterna mest. De sociala utrymmena på skolan visade sig också av 

betydelse för informanterna Delaktiga i resultatet blev informanterna genom att vilja skapa en 

bild av vad en bra skola hade för innebörd för dem. Det framkom också att vissa ämnen 

upplevdes som nyttiga för eleverna att delta i.  

I tolkningen av resultatet framträder också det betydelsefulla i samarbetet mellan bild, text 

och muntligt berättande för att stödja informanterna i deras olika sätt att kommunicera. 

Bildens kommunikativa utvecklingspotential ligger enligt Sparrman, Torell & Åhrén (2010) i 

dialogen mellan elev och pedagog där det finns en utvecklingszon mellan eleven, vardagen 

och elevens framtid. Den dialogen är ett viktigt verktyg till att eleven har en delaktighet och 

ett socialt samspel i sin vardag. Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs tes som att genom 

aktivitet lär man sig och genom kreativa aktiviteter speciellt mycket genom att man skapar ny 

kunskap genom att göra via hjälpmedel och situationer. Möjligheter till att visuellt beskriva, 

analysera, muntligt reflektera och skriftligt utvärdera ger ingångar till att skapa nya begrepp 

och samtala om skolan på ett nytt sätt som gör eleverna mer delaktig i skapande processerna 

kring deras vardag. Lind & Åsén(1999), framställer professor Hohr tes att genom estetiskt 

skapande och dess lärprocess synliggörs det som inte går att sätta ord på, det som ännu inte 

går att sätta ord på och det förbjudna, och förträngda. Med hjälp av samspel kan sedan 

individuellt tankearbete äga rum. Goda samspel av god kvalitet finns när relationerna är 

jämställda, hjälpsamma, problemlösande, bidragande, utmanande och rika på känslor. 

I bilduppgiften om en bra skola deltog informanterna i studien aktivt under lektionen med 

frågan om vad en bra skola var för dem. Bildens innebörd började i mötet mellan bild, 

utövare/ åskådare och ett socialt sammanhang där eleverna gjorde en bild av vad de ville 

berätta. Det pedagogiska arbetet i skolan kan i förlängningen inspirera eleverna till att uttala 

fler åsikter och öppna upp till fler samtal kring skolans undervisnings och bildnings uppdrag. 

Informanterna arbetade med sin bilduppgift och förmedlade något som var betydelsefullt för 
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dem genom bilden. Dahlman (2004) beskriver resultatet i sin studie som att med bilder kan vi 

uttrycka något nytt.  

Pedagogiskt vann jag erfarenhet genom det skapande lärandet som kunskapsform om hur 

eleverna valde att framställa sina åsikter och vad de valde att visualisera. Jag fick också 

kunskap om informanternas känslor kring vad de uppfattade som en bra skola. Med en 

gemensam frågeställning erbjöds informanterna en möjlighet att arbeta som en grupp fast de 

hade olika läsårstillhörighet. Bilduppgiften handlade om deras egna åsikter om en bra skola 

utifrån deras skolmiljö som referensram och de sociala sammanhang som eleverna befinner 

sig i varje dag. Genom ett undersökande arbetssätt tror jag att en möjlighet till en djupare 

kunskap och förståelse kring elevernas insikter och funderingar kan nås och det kan öppna 

upp för åsiktsutbyte och förändringar i elevernas skolvardag. Vilket också medverkar till att vi 

som vuxna förebilder och pedagoger måste ta ansvar för vad eleverna uttrycker i positiv och 

negativ kritik genom att följa upp deras åsikter, agera och återkoppla Studier och 

arbetsprocesser kan genom bilden som språk utveckla en pedagogisk bildning och didaktisk 

kunskapsutveckling. Elever har något viktigt att säga med sina bilder om deras bilder ges plats 

och uppriktigt bemötande. Genom att hantera och förstå dels sina egna bilder och bilder av sin 

omvärld blir eleverna mer delaktiga i gemenskapen och kan lära sig mer om av vad bilder 

kommunicerar. Lind & Åsen(1999) beskriver den estetiska kunskapsformen som en möjlighet 

att kommunicera tänkta aspekter på tillvaron med andra.  

I gymnasiesärskolan är samtal om kursplanens uppnådda mål en del av elevens individuella 

utvecklingsplan. Genom att arbeta med den individuella utvecklingsplanen och kursmålen via 

bilder som t.ex. foton av den egna skapandeprocessen i bild eller som foton av en 

arbetsprocess i hantverk, musik eller teori tydliggörs de uppnådda målen för eleven. En del av 

begåvningshandikappet för eleven är svårigheten att uttrycka sig i text och att minnas tillbaka 

i tiden. Bildens kommunikativa värde blir av betydelse för eleven i form av ett bildminne och 

en större delaktighet kring att samtala om den egna arbetsprocessen och om hur den 

upplevdes. Styrkan med att arbeta med bilden i ett kommunikativt perspektiv ger en tydlighet 

till eleven i målarbetet med vad han/hon faktiskt har uppnått.  

Informanterna presenterade sin bild för gruppen, de befann sig på skolan i den egna 

hantverksmiljön och synliggjorde sina åsikter genom en bilduppgift gestalta vad en bra skola 

var för dem. Lind & Åsén (1999) avser professor Hohrs tankar när de skriver om att det 

estetiska representerar en kunskapsform där vi om vi ges möjlighet kan tänka över olika 

perspektiv och kommunicera om dem med andra. Lärande processen i biluppgiften gav 

eleverna kunskap om varandras åsikter om en bra skola och de gavs möjlighet att framföra 

sina åsikter genom ett berättande framför sina hantverkskompisar. Lindstrand och 

Selander(2009) beskriver professor Kupferbergers tankar kring de estetiska lärprocesserna 

som att det skapande lärandet står i centrum och inte yrkesutövningen. Danielsson och 

Jönsson (2001) menar att det aldrig är för sent att introducera bilden som språk. Det kan leda 

till en stor positiv förändring och utvecklingsprocess för den berörda och dennes omvärld. Om 

frågeställningen inte hade gjorts om vad en bra skola var för eleverna fanns det då tankar och 

funderingar om skolan som inte hade kommit till uttryck?  

 

6.2 Avslutande diskussion  

Kylén (1981) menade att helhetssynen på människan/eleven bör ta hänsyn till individens 

psykologiska och biologiska perspektiv och då även den omgivande miljöns sociala och 

fysiska perspektiv. En del av det intellektuella funktionshindret för eleven kan vara en 
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svårighet i att byta miljö, uttrycka sig i text, abstrakt tänkande, eller att minnas tillbaka i tid. 

Om vi pedagoger ser till elevens hela dag som en kunskapsinlärning både i den didaktiska och 

sociala miljön kräver det av oss som arbetar med eleven att vi samarbetar för att eleven ska nå 

sin proximala utvecklingszon. Strandberg (2006) skriver att Vygotskij ansåg att goda samspel 

och god kvalitet fanns när relationerna var jämställda, hjälpsamma, problemlösande, 

bidragande, utmanande och rika på känslor. Vygotskijs teori var att meningsfulla samspel är 

grunden till allt lärande. Han menade också att det pedagogiska arbetets viktigaste uppgift var 

att öva och utveckla barnets/elevens fantasi för att forma en skapande personlighet som 

strävade mot att orientera sig i framtiden där pedagogen är ett viktigt instrument.  

I resultatet av undersökningen framkommer bl.a. informanternas åsikter om behov av större 

och fler rum där det finns plats för deras ämnesintressen och aktiviteter som är bra för dem. 

Att det finns fler pedagoger som hjälper dem när de behöver och att det är få i klassrummet. 

Det framkom också tankar om att lära sig nytt genom nya aktiviteter. Aronsson (1997) anser 

att många ungdomar i särskolan skapar konst som sätter både bildteorins skröplighet och det 

traditionella intelligensbegreppets otillräcklighet i fokus då det inte kan behandla annorlunda 

intelligenser annat än den vanliga skolans språkliga eller matematiska intelligens. Det finns 

lite forskat kring begåvningshandikappades bilder anser Aronsson (1997) men att det är en 

förbättring att forskningen överhuvudtaget behandlar bild skapandet och inte bara logiskt - 

matematiskt tänkande.  

Den nuvarande Gymnasiesärskolans läroplan har formulerats utifrån gymnasieskolans 

läroplan i Gy Sär, 2002:02. I betänkandet om en framtida gymnasieskola (SOU 2011:8) - en 

likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning - står det att syftet för 

gymnasiesärskolan i allt avgörande får samma formulering som syftet för gymnasieskolan. 

Som en följd av detta ska resultatet på motsvarande sätt syfta till att grundsärskolan anpassas 

till syftet för grundskolan. Uppdraget från regeringens proposition ”Högre krav och kvalitet i 

den nya gymnasieskolan ” (prop2008709:199) är att samma tillämplighet ska gälla på 

gymnasiesärskolan som på gymnasieskolan. Vad är då definitionen på kunskap och på vilka 

sätt kan eleverna bli delaktiga och deras åsikter hörda i den nya gymnasiesärskolan? Får vi en 

levande skola i världsklass eller ett kraschat luftslott där ekonomiska strategier ligger bakom 

en skola i världsklass. Alla elever i den nya gymnasiesärskolan GySär13 har rätt att söka ett 

Nationellt program där betygskriterier och ämneskunskaper styr målet mot ett yrkes och 

produktionsinriktat vägval i livet. Kommunen bestämmer nu istället vilka som har rätt att gå 

på individuella program. 2013/ 2014 blir det såkallade ämnesområden på Individuella 

programmet istället för den nuvarande programtillhörigheten som fasas ut. Har det någon 

betydelse för de eleverna som har svårigheter att få struktur i sin vardag, lägre korttidsminne 

och svårt med abstrakt tänkande att inte ingå i det sammanhang som programtillhörigheten 

ger? Kommer den egna personliga utvecklingen i en skola i världsklass att bli underordnad 

ämneskunskaperna?  

I en helhetssyn bör elevernas uppfattningar om vad kunskap är även inkluderas i ett 

utvecklingsarbete för pedagogerna på skolorna. För att nå så höga kunskapsmål som möjligt 

och få möjlighet att utvecklas och mogna i sin egen takt är det min erfarenhet att kunskaperna 

måste få tid och utrymme att mogna och befästas. Om fler elever ges lika chanser utifrån 

deras förutsättningar så ökar även lusten att lära, modet att utvecklas och känslan av trygghet 

mot vuxenlivet. När kunskaperna och bildningen är befäst och eleven har mognat då är det 

dags att gå vidare. Det tar kanske tre eller fyra år men målen är uppfyllda för elevens 

individuella utvecklingsplan utifrån varje elevs unika behov av utmaningar och stöd. 
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 I nuvarande gymnasiesärskolan på individuella programmen är den individuella studieplanen 

och återkommande samtal om kursplanens uppnådda mål en del av elevens individuella 

utvecklingsplan. I ett kommunikativt perspektiv kan den pedagogiska styrkan med bilden ge 

som effekt att eleven erbjuds en större delaktighet i sin utbildning genom att få en tydlig bild 

av vad han/hon faktiskt har uppnått i den individuella utvecklingsplanen. Eleven vinner då ett 

bildminne att samtala kring, en delaktighet i samtalet om egna mål, insikt om den egna 

lärprocessen och möjlighet att uttrycka hur arbetsprocessen upplevdes. Dahlmans (2004) 

resultat av studien ”Kunskap genom bild” visade att kunskap kan utvidgas genom bilder och 

genom bilder kan vi formulera något nytt.  

Under arbetet med denna uppsats har det hela tiden väckts nya frågeställningar kring 

elevernas delaktighet som det skulle vara intressant att fördjupa sig i. Bilden som 

kommunikationsverktyg vinner större mark i vetenskaplig forskning. Studier som rör bilden 

som uttrycksmedel och språk finns det inte så mycket forskat kring för intellektuellt 

funktionshindrade vilket stimulerar mig till att fundera på nya frågeställningar i en tid när 

gymnasiesärskolan ska omorganiseras? 

Genom att arbeta med bilden som språk, utvärdering, text och samtal menar jag att vi ger 

eleverna större möjligheter att bli mer delaktiga och hörda utifrån deras vardag och verklighet. 

För att möta eleven och öppna upp till olika chanser till delaktighet och uttrycksmöjligheter i 

kunskaps och bildningssyfte menar jag också att det är ett värde för eleven att arbeta med de 

Estetiskt praktiska ämnena som t.ex. bild i ett ämnesövergripande sammanhang där text och 

verbalt berättande förstärker vad eleven kan och vill uttrycka. Genom att träna sig i att arbeta 

visuellt och ge uttryck för bild berättande blir eleverna mer delaktiga och deras åsikter mer 

tydliga när eleven hanterar och förstår att uttrycka sig om den egna bilden. Effekten skulle 

kunna bli en ökad delaktighet i frågeställningar som berör eleven i skolvardagen och lärdom 

om vad bilder kommunicerar. Som Aronsson (1997) beskriver det att barn ritar vad de vet, 

kan och vad de vill säga. 
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