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Abstract 

Vi lever idag i ett informationssamhälle där gammal som ung möts av ett oändligt 

bildflöde. Vare sig vi är medvetna om det eller ej, omges vi av bilder som tar olika 

skepnader och fyller olika funktioner. Också skolans värld präglas av samhällets 

utveckling och det ligger i linje med läroplanen att förbereda våra elever för en komplex 

och bildtät omvärld. Syftet med denna studie är att undersöka vilka bilder som figurerar 

i undervisningen på en skola såväl som i dess fysiska miljö. Därtill undersöks också med 

vilka tänkbara, pedagogiska ändamål bilderna används. Studien utgår från empiri 

insamlat från observation och intervjuer som bearbetats och analyserats. Tidigare 

erfarenheter som vi tillägnat oss under verksamhetsförlagd utbildning på skolan har varit 

av betydelse för undersökningen. Viktiga resultat som studien redovisar är att bilder 

används för att överbrygga språkliga svårigheter och konkretisera ett abstrakt innehåll. 

Bilder är ett pedagogisk redskap på den aktuella skolan. 
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1 Inledning 

Vi lever idag i ett samhälle där visuella uttryck får en alltmer framträdande roll. I barn 

och ungas vardag är bilder ständigt närvarande. ”[V]i lever i ett bildtätt samhälle [och] 

hela tillvaron organiseras utifrån visuella principer” (Sparrman 2009:7). I många 

avseenden speglas skolans verksamhet av rådande samhällsmönster och ett av skolans 

uppdrag består i att förmedla den kunskap som är linje med vårt komplexa och snabbt 

föränderliga informationssamhälle (Skolverket 2011:9). Så som också studiens titel 

konstaterar omges vi av bilder överallt och skolans värld är inget undantag. 

 

Smartboards, iPads, iPods, bärbara datorer och 3D-teknik i skolor är idag vanligt 

förekommande pedagogiska redskap och de är alla ett resultat av dagens moderna 

informationssamhälle. Nya tekniker resulterar i att människan omges av ett oändligt 

bildflöde. Dagligen exponeras vi för bilder på Internet, TV och i tidningar och vi möts 

också av olika symboler som kommunicerar olika former av information. Bilden är ett 

globalt språk som överbryggar språkliga skiljaktigheter och kommer väl till hands i den 

fartfyllda vardag vi lever i. Också Skolverket klargör i kursplanen för bildämnet hur stor 

roll bilder har i samhället; ”[v]i omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, 

övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser” (Skolverket 

2011:20). Enligt det centrala innehållet för årskurs 4-6 ska eleverna bland annat tillägna 

sig kunskaper som att analysera bilder och använda redskap för att framställa och redigera 

bilder (Skolverket 2011:21). 

 

Som snart utexaminerade mellanstadielärare visar egna erfarenheter från 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) att bildämnets genomsnittliga undervisningstid 

omfattas av en timme i veckan. I anknytning till vad som redan har nämnts - att bilder 

finns överallt – går bildämnets centrala innehåll emellertid att skönja också i andra 

undervisningssammanhang;  arbeten redovisas och presenteras med hjälp av PowerPoint 

och collage, läromedelsbilder figurerar, filmer skapas och visas etc. Användandet av 

bilder kan i en skolkontext ofta vara mer omfattande än vad man som lärare är medveten 

om. Utifrån en sådan insikt väcktes vårt intresse att undersöka hur och med vilket syfte 

bilder förekommer i undervisningssammanhang, i läromedel för svenska och engelska 

men också i en skolas fysiska miljö. Så som inledningsvis har konstaterats är bilder idag 
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en stor del av vardagen och därmed finner vi studien relevant för alla verksamma 

pedagoger. 

  

1.1 Syfte och frågeställning  

Genom observation och intervjuer undersöks vilka bilder som figurerar i två lärares 

undervisning, i sammanlagt fem läromedel för svenska och engelska och i två klassrum 

samt en korridor på en skola. Syftet med studien är att exemplifiera vilka bilder som 

förekommer i en skolkontext och varför. 

 

Syftet bryts ned enligt följande: 

- Hur förhåller sig två lärare till användandet av bilder i sin dagliga undervisning?  

- Vilka bilder går att finna i läromedel och i en skolans fysiska miljö och vilka 

pedagogiska syften kan bilderna erbjuda? 

- Vilka avgörande ramfaktorer styr bilders utrymme och användning i 

sammanhanget? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens centrala begrepp och därefter tidigare 

forskning om bildens förekomst i skolan. 

 

2.1 Centrala begrepp 

I följande avsnitt presenteras begrepp som är relevanta för studien. Först redogörs det för 

begreppet mediering som behandlas inom den sociokulturella- och socialsemiotiska 

traditionen. Därefter presenteras begreppen ämnesintegration och multimodalitet och till 

sist exemplifieras olika bildtyper från läroplanen och med vilka ändamål de kan användas.  

 

2.1.1 Mediering 

Den sociokulturella traditionen utgår från att lärande sker i interaktion och sociala 

sammanhang. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv betraktas den lärande inte som passiv 

utan den kunskap hen äger har beskaffats utifrån interaktion med andra. Lev Vygotsky, 

upphovsman till den sociokulturella teorin, menar att det finns två språkliga nivåer i vilka 

lärande kan ske: en social nivå och en individuell nivå. Den sociala nivån innefattar att 

lärande sker i interaktion och kommunikation mellan människor. Den individuella nivån 
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innebär att individens lärande och utveckling sker inombords i form av fantasier, 

minnesstrategier, tankar och estetiska uttryckssätt vilka alla är formade av 

kommunikation med andra människor (Vygotsky 1978:57f). Enligt Vygotsky sker 

interaktion främst med det verbala språket men han menar att det också finns andra former 

av interaktion. Han myntade således begreppet mediering som syftar på att människan 

förstår sin omvärld med hjälp av olika redskap. Dessa redskap, eller medieringar, kan 

vara språkliga men också materiella i form av exempelvis digital teknik. Språk är således 

ett flexibelt teckensystem som ska förstås som föränderligt och samspelande med andra 

medierande redskap (Vygotsky 1994:61ff). 

 

Enligt Leijon och Lindstrand (2012) är socialsemiotik en teori vars förespråkares syn på 

mediering är något vidare jämfört med synen inom det socialkulturella perspektivet där 

det skrivna och talade språket klassas som de mest funktionella medieringarna. Enligt det 

socialsemiotiska perspektivet sker mediering istället multimodalt, vilket innebär att vi 

använder oss av olika representationsformer för att skapa mening och det kan exempelvis 

göras genom bilder, gester, tal eller text (Leijon & Lindstrand 2012:174). Det centrala i 

det socialsemiotiska perspektivet är att se till hur individen kommunicerar och förstår sin 

omvärld med hjälp av alla olika typer av representationsformer (2012:174). Så som också 

uttryckts i studiens inledning lever vi idag i en värld där visuella kommunikationsformer, 

så som bild och rörlig bild, har vunnit mark inom många områden. ”[I] ett socialsemiotiskt 

perspektiv lägger man […] vikt vid att skriftspråket bara är en representationsform bland 

en rad andra, och att det inom en rad områden i den offentliga kommunikationen inte 

längre är den viktigaste formen” (Kress 2000:208).  

  

Också Marner (2005) diskuterar mediering och belyser det genom ett så kallat 

vertikalt/hierarkiskt perspektiv och ett horisontellt perspektiv. Han menar att medieringar 

inte ska prioriteras eller förstås utifrån ett hierarkiskt perspektiv, utan ha samma status 

och istället väljas avseende kontexten. Idag ses skriftspråket som det viktigaste 

medieringsverktyget i skolorna, menar han, men ett sådant hierarkiskt synsätt kan inte 

knytas an till den mångfald av medieringar som finns i dagens moderna 

informationssamhälle (Marner 2005:6,140). Med ett horisontellt perspektiv däremot, blir 

den ena medieringen – t.ex. bilden, språket eller matematiska formler – inte mer 

betydelsefull än den andra (2005:6). Medieringsbegreppet blir därför relevant för studien 

som ämnar undersöka användandet av bilder som kommunikationsform. 
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2.1.2 Ämnesintegration och multimodalitet 

Ämnesintegration och multimodalitet är två centrala begrepp för studien eftersom 

de i analysen kan komma att bli aktuella vid undersökningen av hur bilder används 

på skolan. 

 

Att i undervisningssammanhang arbeta tematiskt och ämnesövergripande handlar, 

enligt Andersson, om att ”sammanfoga skilda delar till ett helt” (1994:15) och syftar 

till att ge eleven en bredare helhetsbild och förståelse för vår komplexa värld. Enligt 

läroplanens riktlinjer för lärares arbete ska elever få ”möjligheter till 

ämnesfördjupning, överblick och sammanhang [och] möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (Skolverket 2011:14). Genom en ämnesintegration kan alltså 

olika delar från olika ämnen sammanfogas och bli till en större helhet. Andersson 

konstaterar genom följande hur integrationsprocesser inte bara kan appliceras på 

skolvärlden, utan också är en naturlig aspekt av livet: 

 

Skolbarnet observerar under semesterresan en pappersmassefabrik, mötande lastbilar 

med timmer och det skogklädda landskapet med stora kalhyggen. Hon fogar samman 

dessa från början separata iakttagelser till en orsakskedja - träden fälls, blir timmer, 

transporteras till fabriken där de görs om till pappersmassa. Den vuxne sätter samman 

kunnande från många områden för att lösa ett problem, t.ex. att laga sitt läckande tak. 

(Andersson 1994:16). 

 

Att koppla samman skolämnenas innehåll med varandra kan således resultera i 

större förståelse och meningsfullhet vilket inte bara är betydelsefullt för elevernas 

motivation och hur kunskapsinhämtningen befästs, utan också för vilka kunskaper 

och förmågor som i undervisningen får komma till uttryck (Österlind 2006:13). 

Österlind (2006) menar nämligen att de frågor som arbetet ger upphov till ofta leder 

in ett ämne på ett annat och därtill skapas motivation och förståelse i samband med 

att eleverna får en större helhet och ett sammanhang.  

 

Ett annat begrepp som kan bli aktuellt i undersökningen av hur bilder används och 

synliggörs är multimodalitet. I ett arbetsområde där elever till exempel, med hjälp 

av digitala verktyg, ska skapa en musikvideo med engelsk låttext kan en 

ämnesintegration ske mellan bild-, engelsk- och musikämnet. I sammanhanget har 
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eleverna också uttryckt sig multimodalt eftersom de har blandat olika medieringar 

så som rörlig bild och ljud. Kress (2010) diskuterar multimodalitet och förklarar att 

det är en sammanfogning av två eller fler medieringar så som exemplet med 

musikvideon visar. Vidare beskriver han hur en reklamskylt längs vägen förmedlar 

sitt budskap med hjälp av tre samverkande modaliteter, bild, färg och text. 

Tillsammans uttrycker de det skylten vill förmedla. Kress menar att de olika 

modaliteterna fyller olika funktion men förstärker varandra på så vis att bilden 

berättar vad som tar för lång tid för en bilist att läsa, och texten sätter ord på vad 

som blir för svårt att visa. Färgen belyser det viktigaste i skyltens budskap (Kress 

2010:1f).  

 

På liknande sätt menar Skolverket (2015) att en kombination mellan olika 

språkuttryck gynnar elevers inlärning. Det syftas främst på elever med svenska som 

andraspråk när det hävdas att en undervisning som innefattar en blandning av 

exempelvis dramatiseringar, ljud, bilder, muntligt tal och skrivna texter underlättar 

inlärning och förståelse. "Att jobba med multimodala texter när man undervisar 

nyanlända elever är tacksamt eftersom det både främjar lärandet och gör eleverna 

motiverade" (Skolverket 2015).  

 

2.1.3 Bilder 

Bild och bildskapande kan förstås ur flera kunskapsteoretiska perspektiv så som 

"pedagogik, psykologi, estetisk filosofi, kultursociologi och inte minst konst- och 

bildvetenskap" (Karlsson & Häikiö 2014:23). I sin direkta omgivning omges människan 

av allt från reklambilder till konstbilder men inte att förglömma är de mentala bilderna 

som är kopplade till våra minnen och föreställningar (2014:23). Vårt lärande är beroende 

av vårt minne och vår förförståelse - "[d]et vi ser samlas i vår hjärna i form av 

minnesbilder, och vi har en tendens att minnas det vi känner igen och kan associera till, 

medan det som går utanför vår erfarenhet sorteras bort" (2014:38). Därmed kan begreppet 

bild definieras och förstås på olika sätt. Eftersom studien fokuserar på bilden ur ett 

pedagogiskt och didaktiskt perspektiv ska det i följande avsnitt översiktligt redogöras för 

de olika typer av bilder som figurerar i läroplanen för grundskolan. Syftet är att ge en 

förståelse för vilka bildtyper som kan ingå i undervisningen men också komma närmare 

en definition av begreppet bild. 
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Enligt skolans uppdrag ska eleverna ”få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få 

pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar […] och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet" (Skolverket 2011:10). 

Såväl bildskapande som bildanalys ska ingå i bildundervisningen i syfte att utveckla 

elevens kreativitet och ge kunskaper om bildkommunikation och hur eleven kan uttrycka 

åsikter, budskap eller på annat sätt "delta aktivt i samhällslivet" (2011:20).  I dessa 

sammanhang kan det exempelvis röra sig om reklambilder eller berättande och 

informativa bilder som serier eller illustrationer till text. Därtill uttrycks i läroplanen att 

”teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete” ska ingå i bildundervisningen 

(Skolverket 2011:21). Också skapande av collage och redigering av bilder är centrala 

delar för bildämnet.  

 

Vidare ska eleverna, enligt kursplanen för matematik, tolka tabeller och diagram, förstå 

hur ”symmetri i vardagen, i konsten och i naturen” kan konstrueras. Dessutom ska det i 

matematikundervisningen ingå geometriska objekt som cirklar, koner och cylindrar 

(Skolverket 2011:50). Sålunda går det också inom matematikämnet att skönja bilders 

förekomst och i sammanhanget blir vikten av att kunna tolka och läsa bild påtaglig. 

 

Enligt svenskämnets kursplan ska eleverna få möjlighet att utveckla strategier för att 

minnas, till exempel i form tankekartor (Skolverket 2011:226). Eleverna ska också 

använda ”bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en 

muntlig presentation” (2011:225). I sammanhanget kan digitala visuella redskap som 

Power Point-presentationer förekomma och innehålla bilder. 

 

Det är också i enlighet med läroplanen att inom bildämnet låta eleverna skapa och 

redigera film (Skolverket 2011:21) och svenskämnet ska beröra ”texter som kombinerar 

ord, bild och ljud, till exempel […] interaktiva spel och tv-program” (Skolverket 

2011:226). Dessutom säger kursplanen för engelska att undervisningen ska innehålla 

filmer och dramatiserade berättelser (2011:27). Således ingår det i läroplanen en 

uppsättning av också rörliga bilder – något som sedan länge har ansetts vara ett medium 

som kan övervinna språkliga svårigheter och möjliggöra kommunikation mellan olika 

nationaliteter (Koivunen 2008:51). Förutom att utbilda, dokumentera händelser, 

underhålla och uppfostra, är rörliga bilder också ett verktyg för att påverka och skapa 

diskussioner (2008:44). Till begreppet rörliga bilder kan både fiktiva och dokumentära 
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sådana räknas och ingen distinktion mellan film och TV eller datorspel och webbaserade 

medier görs (Koivunen 2008:21).  

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att bild i undervisningssammanhang kan uppträda 

med olika syften och ändamål. Biltypernas funktion och syfte varierar av naturliga skäl 

eftersom de är beroende av undervisningens ändamål och kontext. Huruvida bilden ska 

fungera i förklarande syfte, motiverande/stimulerande syfte eller som medel för eleven 

att befästa eller uppvisa kunskaper, kan därmed skifta.  

  

2.2 Tidigare forskning om bildens förekomst i skolan 

Eftersom studien ämnar belysa bilder och i vilken kontext de förekommer på en skola ges 

inledningsvis en översikt över bildämnets utveckling. Därefter aktualiseras lärares olika 

sätt att se på estetisk verksamhet i skolan. Avslutningsvis diskuteras bilders funktion och 

syften i läromedel.  

  

Gunnar Åsén diskuterar i sin artikel Varför bild i skolan – en historisk tillbakablick på 

argument för ett marginaliserat skolämne (2006:107ff) bildämnets plats i skolan ur ett 

historiskt perspektiv. Skolans ämnen utvecklas främst enligt de förändringar som sker i 

samhället och de krav som ställs på en framtida samhällsmedborgare. Bildämnet, menar 

Åsén, är ett av de existerande skolämnena som genomgått störst förändring. Han delar in 

bildämnet i tre tidsperioder med avstamp från mitten av 1800-talet. Den första fasen 

benämns teckning som avbildning. Under denna tid var industrialismens spår synliga i 

skolan varpå medborgare som kunde konstruera bland annat ritningar efterfrågades. 

Teckningen fungerade också som stöd i annan undervisning i andra ämnen i skolan. Den 

andra fasen kallar Åsén teckning som uttrycksmedel och syftar till en period när 

bildskapande skulle vara fritt för eleverna. Det ansågs vara utvecklande för individen att 

fritt skapa och det skulle bidra till upplevelser, erfarenheter och idéer. Den tredje och 

nuvarande fasen, bild som kommunikationsmedel, speglas av ett samhälle där ett flöde av 

såväl rörliga som icke rörliga bilder ständigt florerar. I fokus är nu kunskap i vad bilder 

kommunicerar och hur de kritiskt kan granskas (Åsén 2006:107ff). Således kan det 

hävdas att nyttjandet och utformandet av bilder i skolan är sammankopplat med hur 

samhället utvecklas. 
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I sammanhanget är Gunther Kress artikel Representation, lärande och subjektivitet: ett 

socialsemiotiskt perspektiv (2000) relevant att presentera. Han diskuterar nämligen hur 

de typer av representationsformer som finns i skolor (och i vilken utsträckning de 

figurerar) är beroende av ”sociala gruppers och samhällens värderingar av dessa former 

[…]. Om en viss skola lägger avgörande vikt vid skriftlig uttrycksförmåga är den 

förmodligen mindre inriktad på att utveckla andra språkformer” (Kress 2000:213). 

Således finns det ytterligare en samhällelig aspekt att ta hänsyn till på så vis att de normer 

och värderingar som råder på ett demografiskt plan också är betydande för hur bilder 

förekommer och används på skolan. 

 

På samma sätt som förekomsten av representationsformer kan skilja sig åt från olika 

skolor kan också lärares sätt att se på estetiska ämnen variera. Monica Lindgren har i sin 

studie Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006) undersökt hur lärare förhåller 

sig till den estetiska verksamheten i skolan. Hon redogör för fem kategorier som går att 

urskilja vad gäller lärares syn på estetisk verksamhet. I den första kategorin har den 

estetiska verksamheten i syfte att kompensera för de elever som behöver "lyftas" och 

stärkas eftersom de anses vara lågpresterande i andra, teoretiska, ämnen. Enligt den andra 

kategorin används estetik för att skapa variation och balans mellan teori och praktik. Den 

tredje kategorin, menar Lindgren, handlar om att estetisk verksamhet uppfattas som en 

lustfylld aktivitet vari eleverna ska få ha roligt. I det fjärde perspektivet framhålls estetisk 

verksamhet som något som fostrar eleverna till goda medmänniskor. Slutligen handlar 

den femte kategorin om att estetisk verksamhet används som förstärkning till andra 

ämnen, d.v.s. att den nyttjas som hjälpmedel för att lära inom ett annat ämne (Lindgren 

2006:92ff). 

 

Att bilders existens är föränderlig med hänsyn till både samhälleliga och individuella 

nivåer har ovan redogjorts för. Kress (2000) diskuterar i ovannämnd artikel hur också 

skolans läromedel över tid har förändrats och därmed också dess bilder. Han 

exemplifierar hur en lärobok i fysik från 1930-talet till övervägande del innehöll text och 

endast ett fåtal illustrationer. Illustrationerna var summerande eller av repetitiv karaktär 

vilket betyder att bilderna inte stod för sig själva utan ämnade sammanfatta det texten 

förmedlat. Dagens läroböcker i till exempel fysik, historia och geografi använder två 

representationsformer – ord och bild - för att kommunicera innehållet. Bilderna i 
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läroböckerna är nu inte bara en sammanfattning av det som kommunicerats via text utan 

existerar både i symbios med texten och självständigt (Kress 2000:208f).  

 

Också Rune Pettersson (2008) diskuterar bilders förekomst i läromedel. I sin text Bilder 

i läromedel presenterar han några bakomliggande aspekter vilka läromedelsförfattare tar 

hänsyn till när bilder ska väljas till läroboken. Förutom kostnad och tillgänglighet tas det 

också hänsyn till bildernas tydlighet och om de har ett didaktiskt innehåll och för 

sammanhanget passande motiv. Därtill, skriver Pettersson, väljer vissa 

läromedelsförfattare också sådana bilder som har i syfte att stimulera läsaren och fungera 

rent dekorativt. Dess funktion kan ligga i att låta eleven pausa i läsandet och ha något att 

vila blicken på och dessa typer av bilder har således ett ”eget liv”. Huruvida det är positivt 

att sådana bilder sätter sin prägel på läroböckerna eller inte har emellertid diskuterats 

eftersom det kan hävdas att de bidrar till okoncentration och distraktion bland eleverna 

(2008:37ff). 

 

Historiskt har bilden och bildämnet fyllt olika funktion och varierat i takt med samhällets 

utveckling men också i relation till människors olika åsikter och värderingar. Idag finns 

skilda uppfattningar och olika förhållningssätt bland lärare och bilders nyttjande kommer 

med största sannolikhet att fortsätta vara föränderlig.  

 

3 Material och metod 
I detta avsnitt presenteras först de urval och avgränsningar som gjordes vid 

materialinsamlingen. Därefter redogörs det för triangulering och det hermeneutiska 

förhållningssätt som ligger till grund för analysen av empiri. Avslutningsvis framförs 

material- och metodkritik.  

 

3.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Underlag för studien är det material som samlades in från intervjuer samt observation. 

Med begreppet observation avses i sammanhanget de iakttagelser och den dokumentation 

(fotografering) som gjordes i skolans fysiska miljö. Därtill har läromedel genomlästs och 

likaså dessa bilder har dokumenterats. Samtliga dokumenterade bilder från fysisk miljö 

och läromedel fördes in i ett observationsschema (se bilaga B). 
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3.1.1 Intervju 

Första delen av studiens empiriska insamling baseras på två intervjuer som genomfördes 

med två klasslärare. Val av informanter gjordes med hänsyn till det faktum att det fanns 

en kontakt från tidigare VFU-perioder och en vetskap om att lärarna i fråga skulle vara 

positivt inställda till att medverka i studien. En fördel med att intervjua lärare i de klasser 

där vi genomfört vår VFU är att våra egna erfarenheter från skolan kan ingå i analysen 

som en förförståelse och sättas i perspektiv till intervjusvaren.  

 

Enligt vetenskapsrådets etiska principer ska en forskare vid intervju meddela informanten 

syftet med forskningen (Dalen 2013:22) vilket vi också gjorde inför intervjuerna. Inför 

intervjuerna hade intervjufrågor sammanställts med hänsyn till studiens syfte: att 

undersöka vilka bilder som används i undervisningen och varför. Intervjuerna var av 

semi-strukturerad karaktär vilket betyder att de var något mer strukturerade än ett öppet 

samtal där informanten fritt pratar (Dalen 2007:30).  Den intervjuguide som låg till grund 

för intervjuerna bestod av följande teman: lärarens uppfattning om bilder, lärarens 

syfte/ändamål med bildanvändning, lärarens syn på elevarbeten och lärarens inställning 

till ramfaktorer (tid, pengar, personal, material, digitala verktyg). Inom dessa teman 

fanns totalt 11 frågor exklusive följdfrågor (se bilaga A).  

 

Intervjuerna genomfördes av oss båda med en informant i taget och de pågick ca 12 

minuter vardera. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Utifrån informanternas 

svar om bilders förekomst och användning kunde olika kategorier för bilders ändamål 

skönjas. Dessa kategorier låg till grund för utformandet av observationsschemat med 

vilket vi ämnade strukturera och registrera iakttagna bilder under den observation som 

följde (se bilaga B). 

 

3.1.2 Observation 

Med begreppet observation avses de iakttagelser som gjordes i den fysiska miljön (två 

klassrum och en korridor). Under fältarbetet studerades och dokumenterades också bilder 

som fanns i följande läromedel: Champ 4 textbook (2015) och Champ 4 workbook (2015) 

i ämnet engelska respektive Zick Zack åk 5 Läsrummet textsamling (2012) och Zick Zack 

åk 5 Läsrummet övningsbok (2012) samt Läsförståelse B (2014) i ämnet svenska.  
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Bilderna dokumenterades genom att de fotograferades. Dessutom fördes anteckningar i 

observationsschemat (se bilaga B) som var indelad in i fem kolumner baserade på de 

kategorier som kunnat urskiljas i intervjusvaren. I den första kolumnen antecknades 

läromedlets titel alternativt den fysiska miljöns plats. Den andra kolumnen hade rubriken 

bild för att motivera/stimulera, den tredje benämndes bild för att uttrycka/uppvisa 

kunskap, den fjärde titulerades bild för att förklara/exemplifiera och den femte 

benämndes bild för att befästa kunskap.  De bilder som ingick i urvalet fotograferades 

och en markering fördes in i observationsschemat genom att vi satte ett kryss i den kolumn 

som, baserat på vår tolkning av bildens huvudsakliga syfte, bäst stämde in. Om ytterligare 

kategorier matchade bilden markerades detta med ett mindre kryss. Därmed var 

observationen av strukturerad karaktär med ett förutbestämt mål (Bell 2006:191). 

 

Urvalet av läromedel (svenska och engelska) skedde med hänsyn till det som Marner 

(2005:6) diskuterar i samband med det horisontella medieringsbegreppet. Han hävdar att 

det i skolvärlden finns en avvikelse mellan ”skriftspråkskultur och medievärldens och den 

mångkulturella världens multimodalitet” (Marner 2005:6). Av den anledningen valde vi 

att undersöka bildförekomsten i läromedel för ämnen som är av språklig karaktär. De 

böcker som valdes är också de böcker som används i undervisningen i respektive ämne.  

 

Inledningsvis genomfördes en överskådlig genomläsning av läromedlen. Vid 

genomläsningen undersöktes vilken/vilka bildkategori (se bilaga B) som var mest 

förekommande och på så vis kunde representera läromedlets bilder. Vi valde på så vis ut 

två bilder ur varje läromedel med hänsyn till vilket ändamål de kunde tänkas erbjuda. En 

avgränsning gjordes således och resulterade i att två bilder per läromedel dokumenterades 

(totalt tio stycken). Därtill dokumenterades de bilder som fanns i två klassrum och i 

korridoren utanför. I de fall där det fanns flera, nästan likadana bilder (t.ex. 

elevproducerade vapensköldar i oljepastell, se kap 4.2.2) valdes en eller två av dessa för 

att på så vis representera flera bilder. Därmed har ett urval skett också vad gäller bilder i 

klassrum och korridor (totalt 8 bilder). 

 

3.2 Analysmetod 

Nedan redogörs för hur insamlad data analyserats och tolkats i vilket hermeneutik och 

triangulering är centrala delar.  
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3.2.1 Hermeneutisk metod 

Analysen genomfördes utifrån ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att en tolkning 

av insamlat material skedde. Den hermeneutiska metoden handlar nämligen om att vid en 

analys av något också göra en tolkning som är beroende av den tolkande individens 

attityd, värderingar och inställning till det som tolkas (Egidius 1986:41f). ”I varje text 

finns viktig ’information mellan raderna’. Även det som inte sägs ger betydelse åt texten” 

(1986:41). Lika väl som att en text kan ha underliggande budskap kan intervjusvaren som 

informanterna gav, eller de bilder som av oss dokumenterats, tolkas på olika sätt.  

 

Analysens tolkande karaktär är beroende av de tidigare erfarenheter och den relation som 

fanns till skolan sedan tidigare VFU-perioder. Enligt hermeneutiken går man vid en 

analys av något in i en så kallad hermeneutisk spiral, där gamla föreställningar omprövas 

och ersätts med uppdaterade tankar om fenomenet. Detta fortgår sedan som i en spiral 

under tiden som processen fortlöper. Det innebär att vi redan innan materialinsamlingen 

var inne i en hermeneutisk spiral i och med de intryck vi redan hade med oss. På så vis 

utformades intervjufrågorna utifrån det som redan erfarits, vilket innebar att vi kunde 

ställa mer avgränsade och preciserade frågor som var väsentliga för studiens syfte. Detta 

är också i enlighet med Vetenskapsrådets anvisningar om precision vad gäller hur väl 

syftet stämmer överens med brukad metod och vice versa (Vetenskapsrådet 2011:12ff). 

 

3.2.2 Bearbetning av insamlad data 

Efter att insamlingsprocessen var färdig, sammanställdes de insamlade intervjusvaren och 

de dokumenterade bilderna var för sig i en analys. I analysdelen presenteras citat från de 

transkriberade intervjuerna och därtill redovisas de bilder som dokumenterats. Genom att 

på detta sätt presentera intervjusvar och med bild visa vad som iakttagits, blir analysen 

mer genomskinlig och det ger också belägg för de tolkningar som görs. 

 

Fler metoder än en används för att undersöka en och samma aspekt. Därmed blir 

fenomenet belyst utifrån olika perspektiv och en triangulering görs således. I analysen 

ställs de bilder som iakttagits i den fysiska miljön och läromedel, och de intervjusvar som 

givits, i relation till varandra men också i relation till våra tidigare erfarenheter och 

iakttagelser. Eftersom vi har erfarenheter från den aktuella skolan är det oundvikligt att 

bortse från dessa och istället har vi valt att tillvarata dem och använda dem i en 

triangulering.  Med en sådan analysmetod kan motsättningar alternativt 
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överensstämmelser från vad som iakttagits under fältarbetet och tidigare vistelse bli 

synliga (Bell 2006:116). 

 

De egna erfarenheter som således utgör en del av analysen består av tio veckors VFU 

vardera. Dessa genomfördes på en och samma skola i tre olika klasser (i två årskurs fem 

och en årskurs sex). Den aktuella skolan är av mångkulturell karaktär och bland eleverna 

finns en stor variation i svenska språkkunskaper. Våra tidigare iakttagelser visar att både 

rörliga och icke rörliga bilder används i den vardagliga undervisningen. Vi har av lärare 

på skolan fått förklarat för oss att bilder används för att överbrygga språkliga svårigheter 

eftersom många elever i klasserna har svenska som andraspråk. I klassrummen finns 

tillgång till projektor vilken lärarna använder dagligen för att exempelvis visa film eller 

bilder på sådant som är relevant i undervisningskontexten. 

 

Ett återkommande begrepp i intervjuerna är grej of the day vilket handlar om att läraren 

väljer ett ämne som presenteras med hjälp av en PowerPoint som består av bilder och 

stödord. Aktiviteten pågår ca 20 minuter och då ska eleverna också föra egna 

minnesanteckningar i en liten skrivbok och rita en bild som för dem representerar ämnet. 

Ett, från informanterna, uttalat ändamål med aktiviteten är att eleverna ska träna på att 

föra anteckningar som gynnar deras egen förståelse.  

 

Tilläggas ska också att tidigare erfarenheter inte visat på någon ämnesintegration mellan 

de teoretiska ämnena och bildämnet. Bildpedagogen är också fritidspedagog och 

undervisar därför inte i några andra ämnen. Bildsalen ligger placerad i källaren och de 

observerade klassrummen ligger således inte i anslutning till denna.   

 

 

3.3 Material- och metodkritik 

Eftersom studien är av kvalitativ karaktär och baserad på empiri från endast en skola och 

intervjuer med två lärare är resultaten inte generaliserbara. Vid insamlingen av materialet 

gjordes ett urval av vad som skulle dokumenteras och vilka frågor som skulle ställas vid 

intervjuerna. Materialinsamlingen var således utformad efter det vi som forskare valde att 

fokusera på och därför kan kritik riktas mot dess subjektiva karaktär (Bell 2006:191).  
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I studien har det tagits hänsyn till forskningsetiska riktlinjer vilka betonar vikten av 

precision och objektivitet. På så vis kunde undersökningen i större utsträckning ske utan 

känslobetonade och värderande tolkningar. Läsaren bör icke desto mindre vara införstådd 

med att utfallet hade kunnat vara av annan karaktär om studien genomförts av någon 

annan, med hänsyn till analysmetodens hermeneutiskt tolkande karaktär och 

trianguleringen som är beroende av våra erfarenheter. 

 

I samband med detta ska det lyftas fram att vi i studien varit två som bejakat 

objektiviteten. Intervjuerna och observationerna har vi båda genomfört vilket inneburit 

att vi tillsammans samlat in material. Vi är två som har lyssnat under intervjuerna vilket 

kan ha gjort tolkningen mer objektiv på så vis att intervjusvaren tolkats och belysts utifrån 

fler perspektiv än ett. Såväl fältarbete som skriftligt arbetet har skett gemensamt där den 

skrivande processen genomfördes tillsammans i ett utbyte av reflektioner i en ständig 

dialog. Ingen av oss har suttit på egen kammare och arbetat utan studien är från början till 

slut planerad, genomförd och bearbetad tillsammans.  

 

Avslutningsvis understryks det att en undersökning av detta slag är komplex och att det 

sannolikt finns andra möjliga tolkningar än de som presenteras i studien. 

Resultatredovisningen har därför illustrerats med flera exempel från fältarbetet för att 

göra analysen så genomskinlig som möjligt.  

 

4 Analys och resultat 

I följande avsnitt presenteras och analyseras data från intervju, observation och tidigare 

erfarenheter. En tolkning sker utifrån insamlat material och ställs i relation till varandra. 

 

4.1 Intervjuer 

Två separata intervjuer görs på samma skola med två klasslärare i årskurs 5 och 6. Ingen 

av lärarna undervisar i bildämnet. Informanterna betecknas som informant 1 och 

informant 2. Nedan presenteras, med hjälp av utdrag från de transkriberade intervjuerna, 

intressanta aspekter med relevans för studiens forskningsfrågor och som berör de teman 

som tidigare redogjorts för; lärarens uppfattning om bild, syfte/ändamål, lärarens syn på 

elevarbeten och kontextuella omständigheter. Eftersom informanternas svar ofta berör 

fler än ett av de teman som intervjufrågorna delades in i, blir det svårt att strikt renodla 
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svaren efter dessa teman. Därför kan citaten nedan emellanåt placeras också under andra 

rubriker än där de presenteras.  

 

Informanternas uppfattning om bild 

Första temat behandlar hur informanterna uppfattar bilder och bildämnet och 

sammanfattningsvis kan det hävdas att båda informanterna har en positiv inställning 

gentemot bilder i sin undervisning. Beträffande frågan om bilders möjligheter med 

bildanvändning i undervisningen resonerar informanterna på ett liknande sätt: 

 

Informant 1: Vi jobbar ju på en mångkulturell skola och bilder är jätteviktigt för att förklara 

ord och begrepp… Jag försöker visa mycket bilder på saker och använda film i 

undervisningen för barnen ska få en dubbel förståelse till saker, jag använder t.ex. mycket 

film för att elever ska få en förförståelse - för att få en värld att sätta in kunskaper vi ska jobba 

med. 

 

Liksom informant 1 diskuterar informant 2 bilders möjligheter med koppling till 

undervisning för elever med svenska som andraspråk:  

 

Informant 2: Eftersom vi har så många elever med svenska som andraspråk så är det ju 

jätteviktigt med bilder som förtydligar ord och text och så. Så när jag gör prov osv så har jag 

t.o.m. använt mig av bilder ”Vad föreställer bilden?” så ska de därigenom skriva och berätta 

och det har varit en del av provet liksom... Det visar ju på att man kopplar bilden till vad man 

har lärt sig […]. Vi använder bilden mycket via smartboarden precis som ni har varit inne på, 

rörligt och med vanliga stillbilder. Sen nu har det ju blivit att de använder iPads mer när 

skolan har tillgång till det där de kan fota själva och använda det i sin undervisning. 

  

Elever med svenska som andra språk har ett stort behov av att möta visuella uttryck, 

menar informant 2 som tillägger att också alla elever har möjlighet att använda sig av 

iPads för att exempelvis fotografera.  

 

Lärarnas uppfattning om bild kan sammanfattningsvis tolkas som att de ser bilder som ett 

kommunikationsmedel när text och talat språk inte tydligt kan förmedla vad som ska 

förmedlas. Informanterna ser möjligheterna med bilder och uppfattas tycka att de har ett 

pedagogiskt värde ur den aspekten att de kan överbrygga språkliga svårigheter. Båda 

informanterna berättar om bilders möjligheter i anslutning till att det är en mångkulturell 

skola som informanterna arbetar på. Bland annat framhåller informant 1 att rörliga bilder 

kan ge elever en förförståelse och förutsättningar för att skapa inre mentala bilder om det 
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specifika ämnet till vilka eleverna sedan kan addera mer detaljerade kunskaper. Därmed 

kan det hävdas att den rörliga bilden används i sammanhang då elever ska tillägna sig 

förkunskaper om något.  

 

Också informant 2:s resonemang om bildens användningsområden kan knytas an till 

behovet av att kommunicera ett innehåll eftersom hen hävdar att bilder "förtydligar ord 

och text". Egna erfarenheter kan vittna om att många elever på skolan, i olika 

sammanhang och i varierande grad, saknar förförståelse och referenser för olika fenomen 

eller begrepp, ofta på grund av språkliga hinder eller kulturella olikheter. Men också i 

sammanhang där språket eller kulturella skiljaktigheter inte utgör ett hinder för förståelse 

kan bilden vara ett användbart pedagogiskt redskap. Det som informanterna hävdar i 

intervjun – att en bild kan förtydliga och/eller ge elever en förförståelse som krävs för att 

förstå det som ämnas behandlas i undervisningen – kan också bekräftas av tidigare 

erfarenheter. Bilder är ett vanligt förekommande medium i de två pedagogernas dagliga 

undervisning och en anledning kan således vara att alla elever ska ges en möjlighet att 

uppfatta innehållet.  

 

Utifrån intervjuer och erfarenheter kan slutsatsen dras att informanterna ser bild som ett 

användbart verktyg i undervisningssammanhang för att möjliggöra en kommunikation 

med alla elever, oavsett språklig förmåga och kulturella olikheter. 

 

Syften och ändamål med bilder i undervisningen 

Andra temat behandlar lärarnas syn på syftet med bild i undervisningen. Informant 2 

resonerar på följande sätt om olika bildtypers användbarhet och dess ändamål: 

 

Informant 2: De rörliga bilderna ger ju så mycket intryck, det är så mycket som händer och 

vi är ju liksom matade med det i dagsläget och det är eleverna också. De hinner uppfatta 

ohyggligt mycket i en rörlig bild än på en stillbild. Men har man en stillbild om man har ställt 

en fråga till den så kan de få klura och tänka lite längre, det går väldigt fort i en rörlig bild. 

[…] Men det kan ju också vara så att en bild förstärker en fråga där de också får fundera 

kring något. Men det är ju så olika från barn till barn... Vissa barn tror jag det passar med att 

få den där stillbilden men andra vill ha mycket information och kanske tar till sig mer av en 

rörlig bild. Det är nog väldigt individuellt från elev till elev tror jag. 

 

Informant 2 diskuterar således rörliga och icke rörliga bilder utifrån termer som har ett 

pedagogiskt värde. Det ska t.ex. framhållas att det i intervjusvaret går att utläsa en 
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medvetenhet om vikten av att variera uttryckssätten för att sträva mot en individanpassad 

undervisning. Också i informant 1:s resonemang går det att förstå att en variation av 

uttryckssätt figurerar i undervisningen eftersom hen utifrån frågan om och varför hen har 

använt bild under dagen svarar: 

 

Informant 1: Ja det har jag, det var bl.a. i grej of the day för att kunna visa vad vi pratar om 

och exemplifiera och visa exakt var det finns… Och sen har vi ju tittat på film också och det 

är ju bilder så det har vi gjort för att fördjupa kunskaper. 

 

Vidare diskuterar informanten bilders syfte utifrån frågan om inom vilket ämne hen 

använder bild mest: 

 

Informant 1: Ja i SO använder jag mycket bilder, för det är abstrakt och det är svårt att greppa 

många svåra ord och begrepp. Jag tycker det är ett bra medium för barn att visa kunskaper - 

att göra film, att göra Power Points, att göra collage… 

 

Också detta citat visar på hur bilder används för att kunna förklara och exemplifiera så att 

alla elever har en chans att få förståelse. Bilden, tillsammans med text, tal och gester, är 

ett kommunikationsmedel när orden inte räcker till. 

 

Vidare nämner informant 2 att eleverna har tittat på serien Blue Water High på slutet av 

dagen och tidigare erfarenheter kan bekräfta att denna serie brukar visas på 

engelsklektioner med engelsk undertext. Ibland sker det i syfte för att stimulera trötta 

elever men aktiviteten har också ett didaktiskt syfte på så vis att eleverna tränas i engelska 

språket. 

 

Informant 2: Ja alltså idag har vi skrivit nationella prov på hela förmiddagen och det var 

faktiskt en hel del bilder i dem som var kopplade direkt till texten så även där finns de ju 

med. Och på eftermiddagen har vi kollat på Blue Water High som är rörliga bilder och så. 

 

I sammanhanget ovan går det att utläsa att den rörliga bilden används med ändamålet att 

stimulera/motivera eleverna efter en förmiddag med nationella prov. I sammanhang när 

eleverna behöver stimulans och motivation kan bild bli ett viktigt verktyg och exemplet 

visar därför på ytterligare ett användningsområde för bild. I sammanhanget blir Lindgrens 

(2006:92ff) kategori om estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet framträdande men vi 

väljer att benämna det ”bild för att motivera/stimulera”.  
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Sammanfattningsvis går det att tolka intervjusvaren om hur lärarna uppfattar syftet med 

bilder enligt följande: bilder används för att förklara och/eller exemplifiera information 

(t.ex. när informant 1 pratar om abstrakta begrepp), bilder kan vara medel för elever att 

uttrycka eller uppvisa kunskaper (t.ex. när informant 1 pratar om att göra film och collage) 

och bilder används för att väcka funderingar och ge elever intryck (t.ex. när informant 2 

diskuterar hur frågor kan ställas till en bild). Därtill kan bild i undervisning också 

användas i motiverande/stimulerande syfte.  

 

Elevproducerade bilder 

Det tredje temat behandlar lärarens syn på elevproducerade bilder vari informant 1 svarar 

följande:  

 

Informant 1: En bild förstärker barnens egna minne, nu i grej of the day som vi jobbar med 

ska ju barnen skapa ett eget bildminne till grejen, den behöver inte va fin eller suverän på 

något sätt men måste hänga ihop med ämnet. Vissa elever anstränger sig inte alls och då blir 

det inget syfte med bilden för då hjälper den inte till att förstärka kunskapen utan då gör 

barnen det bara för görandets skull. Så det beror på vilket engagemang barnen lägger i bilden 

helt enkelt.    

    

Således diskuterar informant 1 att det, med hjälp av elevproducerade bilder, finns 

möjligheter för eleven att befästa och förstärka kunskaper i ett ämne - så länge det finns 

ett engagemang hos eleven som överensstämmer med lärarens uttänkta syfte. 

 

När informant 2 reflekterar över elevproducerade bilder, resonerar hen enligt 

följande: 

 

Informant 2: Det beror på utifrån vilket ämne eller vilken frågeställning man jobbar ifrån, 

men det måste ju finnas ett syfte annars är det ju onödigt att skapa bilder. Samtidigt som 

bilder kan vara ett sätt att uttrycka sig på så som med skriftligt eller talat språk kan du ju 

uttrycka dig med bild också och där kan ju syftet vara att synliggöra sina kunskaper till 

exempel. Beroende på vad man har för mål med lektionen. Men jag har en elev som jag vet 

har väldigt svårt att skriva, om vi t.e.x. har gjort en grej of the day tycker hon det är supersvårt 

att skriva om det efteråt och då har hon fått måla bilder så hon kortfattat kan berätta för mig 

vad det handlade om. 
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Utifrån informanternas svar om elevproducerade bilder går det sammanfattningsvis att 

förstå att de ser på bildskapandets roll med det aktuella undervisningsområdet i fokus. 

Eftersom ingen av informanterna undervisar i bildämnet är syftet med själva 

bildskapandet inte att träna på förmågor som hör till bildämnet utan att istället, via 

skapandet, befästa eller uttrycka kunskaper som är i enlighet med aktuellt ämnesområde. 

Båda informanterna antyder att det måste finnas ett syfte med de elevproducerade 

bilderna för att det ska vara meningsfullt att skapa dem.  

 

Ramfaktorers påverkan 

I båda klassrummen finns det projektorer och diverse förbrukningsmaterial så som 

färgpennor och papper (färgat/ofärgat). Där finns också datorer, projektorer och det finns 

också möjlighet att låna två datorvagnar och en iPad-vagn.  På frågan om klassrumsmiljön 

gör det möjligt att använda bilder, svarar båda informanterna att de är nöjda och att 

klassrummen gör bildanvändning lättillgänglig, både vad gäller rörlig och icke rörlig bild.  

 

Informant 1: Ja det tycker jag, alltså just det här att jag har en projektor i klassrummet som 

gör att jag på två minuter kan plocka fram och exemplifiera, det skapar ju en väldig enkelhet 

i att förklara det i min klassrumsmiljö, är jätteviktigt att jag snabbt kan koppla upp till internet 

och visa en bild. 

 

På frågan om informant 2 känner sig begränsad att använda bilder svarar hen: 

 

Informant 2: Nej. Allt går om man vill tror jag. […] Sen önskade jag nog mer…rent konkret 

med penna och papper är det nog inte så begränsat, men kanske om man fick önska att man 

kunde skulptera saker mer, som t.ex. nu när vi börjat med historia, att man kunde bygga upp 

som en liten stad som det kunde tänkas se ut på medeltiden […]. 

 

Informanternas svar kan sålunda tolkas som att de inte känner sig begränsade av 

ramfaktorer men att det alltid går att önska sig mer material. Bildens förekomst främjas 

av att lärarna snabbt och enkelt kan använda sig av dem i undervisningen. I enlighet med 

egna erfarenheter stämmer informanternas svar med det som tidigare observerats. Ett 

redskap som är av stor betydelse för bildanvändningen är de projektorer som finns i 

klassrummen och som är kopplade till lärarnas datorer. Därigenom används flera visuella 

redskap så som PowerPoint och film. 
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Informanterna belyser sammanfattningsvis bild som ett pedagogiskt redskap utifrån fyra 

kategorier för bilders användningsområden/ändamål: förklara/exemplifiera (för att till 

exempel ge förförståelse till ett nytt arbetsområde eller förklara ett fenomen), 

motivera/stimulera (när bilden exempelvis syftar till att göra läromedel eller miljö 

estetiskt tilltalande och/eller till en lustfylld aktivitet), uttrycka/uppvisa kunskap (till 

exempel när eleverna gör en film eller presenterar något i en PowerPoint) samt befästa 

kunskap (när eleven ritar något för ”sin egen skull”, minnesstrategier). Dessa kategorier 

ligger också till grund för den insamling av bilder som gjorts från läromedel och fysisk 

miljö. 

 

4.2 Observation 

I fältarbetet dokumenteras de bilder som går att urskilja i läromedel och fysisk miljö. 

Dessa analyseras nedan och identifieras utifrån kategorierna förklara/exemplifiera, 

motivera/stimulera, uttrycka/uppvisa kunskap och befästa kunskap. 

 

4.2.1 Läromedel 

Zick Zack åk 5 Läsrummet textsamling (2012) är ett läromedel i ämnet svenska som 

fokuserar på läsning och som erbjuder flera narrativa berättelser. De bilder som nedan 

presenteras är de bilder som anses vara representativa för läromedlet (figur 1 och 2). 

Bilderna tolkas ha det huvudsakliga syftet att motivera och/eller stimulera eleven för att 

generera arbetslust. Merparten av bilderna i läromedlet figurerar inte i syfte att förklara 

eller låta eleverna befästa alternativt uppvisa kunskap.  

 

                                                    

Figur 1 (s. 77)        Figur 2 (s. 52)  

Bilderna i figur 1 och 2 är illustrationer av karaktärer i berättelsen. Vår tolkning är att 

bilderna inte tillför berättelsen sådan information att den påverkar eller avslöjar 

handlingen. Däremot ger de läsaren en möjlig insikt i hur karaktärerna kan se ut – utan 
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att för den skull styra läsarens förståelse. Det kan därför hävdas att bildernas syfte inte är 

att förklara något, utan att göra uppslaget mer estetiskt tilltalande. 

 

Tillhörande övningsbok, Zick Zack åk 5 Läsrummet övningsbok (2012), i vilken 

läsförståelse tränas, erbjuder bilder som är av förklarande/exemplifierande karaktär. 

Många av bilderna kan dock fortfarande placeras i samma kategori som bilderna i 

textsamlings-boken, d.v.s. för att motivera/stimulera. Med figur 3 och 4 kan syftet 

förklara/exemplifiera synliggöras eftersom bildernas närvaro, till skillnad från figur 1 och 

2, fyller en viktig funktion för att eleven ska kunna lösa uppgiften. Bild och ord kan tolkas 

vara lika viktiga i figur 3 eftersom bildens funktion är att förklara ordet och vice versa. 

Vad gäller figur 4 kan också den tänkas fungera i ett förklarande/exemplifierande syfte 

eftersom den illustrerar utrustning som kan vara användbar när ett fingeravtryck ska tas 

och uppgiften syftar till att eleverna ska komma på fler redskap, men av samma anledning 

kan den också vara motiverande/stimulerande eftersom eleverna kan inspireras av 

bilderna.  

                                                          

   Figur 3 (s. 61)     Figur 4 (s. 76) 

 
 cxvxcvxc 

 

I läromedlet Läsförståelse B (2014) är text och läsförståelse-frågor i ämnet svenska 

samlade i samma bok. Den kan således liknas med en komprimerad sammanslagning av 

Zick Zack-böckernas textsamling och övningsbok men bilderna är av en annan karaktär: 
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   Figur 5 (s. 34)     Figur 6 (s. 28) 

 

Bilderna i figur 5 och 6 fyller en funktion - de förstärker texten. Texten tillhörande bilden 

på ryggsäcken i figur 5 är svår att förstå utan bilden, då bilden illustrerar de olika delarna 

på ryggsäcken. Flickans kroppsspråk i figur 6, berättar om hur man ska bete sig i naturen 

och förstärker på så vis texten som handlar om allemansrätten. Bilderna kan därför 

kategoriseras till gruppen bilder för att förklara/exemplifiera, men eftersom de är så 

detaljerade och ”talande” kan de också tänkas tillhöra kategorin 

motiverande/stimulerande. Flickans ansiktsuttryck får läsaren att reagera och undra vad 

som händer i bilden och tittar man noga ser man att några kaniner ligger i gräset framför 

barnen.  

 
 cxvxcvxc 

 

Vidare analyseras bilder från läromedlet Champ textbook (2015) i ämnet engelska som 

fokuserar på läsning på engelska. Jämfört med svenskämnets motsvarighet (Zick Zacks 

textsamling), har Champ textbook desto fler bilder vilket kan förknippas med att engelska 

är ett andraspråk varpå bilderna i större utsträckning kommunicerar ett innehåll. I Champ 

textbook är alla bilder tecknade och innehåller främst bilder tillhörande kategorin ”bild 

för att förklara/exemplifiera”. Exemplen nedan visar olika bilder som är kopplade till 

textens innehåll. Kaninöronen med måttband (figur 8) kartan, ladan och de små bilderna 

i högra hörnet (figur 7) har i syfte att förklara och exemplifiera texten. Bilden som 

illustrerar bland annat en papegoja i figur 8 tillhör dialogen bredvid och visualiserar för 

läsaren det händelseförlopp som utspelar sig. På så vis kan också den bilden tolkas vara 

förklarande/exemplifierande men den kan dessutom uppfattas motivera/stimulera och 

figurera med ett estetiskt syfte. 
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   Figur 7 (s. 27)      Figur 8 (s. 19) 

 

Det andra läromedlet i engelska är Champ workbook (2015) och återigen är de bilder som 

förekommer av ”förklarande/exemplifierande” och ”motiverande/stimulerande” karaktär. 

Figur 9 visar en uppgift där eleverna ska kryssa i aktiviteter de brukar utföra och därtill 

ska de berätta för en kompis vad de brukar göra på sin fritid. Till de 18 aktiviteterna finns 

fyra bilder varav två är illustrationer som tillhör två nämnda aktiviteter (att rita och att 

läsa), medan de andra två bilderna i figur 9 (ballerinaskorna och badmintonbollen) inte 

finns bland de skrivna aktiviteterna. Av den anledningen kan figur 9 tolkas vara i 

huvudsak stimulerande/motiverande och ha i syfte att få eleven att tänka utanför de 

skrivna aktiviteterna. I figur 10 finns 19 illustrationer som har anknytning till julen och 

syftet med dem är att låta eleverna titta på bilderna och sätta in det engelska ordet för dem 

i givna meningar. Figur 10 är således av förklarande/exemplifierande karaktär eftersom 

den visar vilka specifika ord eleven ska träna på. 

 

                                                    

  Figur 9 (s. 46)      Figur 10 (s. 57) 

 

Sammanfattning 
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I analysen redogörs det för våra tolkningar av bildernas funktion och syfte. I läromedlen 

finns bilder som alla går att placera i kategorierna förklarande/exemplifierande och/eller 

motiverande/stimulerande.  

 

Resultatet ovan visar att i en jämförelse mellan bilderna i Läsförståelse B och Zick Zack-

böckerna är bilderna i den förstnämnda mer sammankopplade med texten på så vis att 

bilderna är mer detaljerade och i större utsträckning förklarar textens innehåll. Också är 

det urskiljbart att engelskböckerna innehåller många bilder – flera på varje sida. Eftersom 

dessa läromedel behandlar ett andraspråk kan det vara en anledning till att det finns många 

bilder i framställningen som hjälper till att kommunicera innehållet.  

 

4.2.2 Fysisk miljö 

I observationen ingick också att dokumentera de bilder som fanns på väggarna i två 

klassrum och i en korridor och dessa redogörs för nedan. 

 

Klassrum 1 

 

        

      Figur 11 

 

Figur 11 föreställer ett träd där de olika grenarna representerar aspekter som skolan 

förespråkar. Bilden är tillsammans med texten en förklarande/exemplifierande bild som 

uttrycker verksamhetens grundstomme. Också kategorin motivera/stimulera kan 

synliggöras med tanke på hur ”reglerna” har presenterats – de kunde lika väl ha varit 

punktade i skriftlig textform men är istället estetiskt uttryckta och kommer tillsammans 
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med färg och form. Därtill kan trädet också tolkas symbolisera livet och det som texten 

uttrycker; ”Lära för livet”.  

 

       

 Figur 12 

Figur 12 är en plansch föreställande siffrorna 1-25 som går att finna på en vägg i ena 

klassrummet. Planschen visar vad siffrorna översätts till på engelska med hjälp av siffran, 

text på engelska och en bild som symboliserar antalet. Siffran ett presenteras överst med 

tecknet 1 och texten ”one”. Under finns en bild på en apelsin och tillhörande text; ”one 

orange”. Således är bildens övervägande syfte att förklara/exemplifiera. Siffror är ett 

abstrakt tecken men i sammanhanget konkretiseras siffrornas värde med hjälp av bilder. 

Dessutom presenteras siffran i en kort mening på engelska vari det finns ett pedagogiskt 

syfte att exemplifiera hur siffran används på engelska.  

 

      

 Figur 13 

 

Också figur 13 är en plansch som hamnar under kategorin förklarande/exemplifierande 

eftersom den med text och bild förklarar vilka matsvampar som finns att plocka i skogen. 

Endast ordet ”svamp” kan uppfattas abstrakt och bilden ger också, tillsammans med 

texten, ytterligare kunskap i hur olika svampar ser ut.  I samma design finns i klassrummet 

också ”Naturens ätliga bär” och ”Våra skogsträd” vilka faller inom samma kategori.  
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Figur 14 

Bilderna i figur 14 fanns uppsatta på tavlan i klassrum 1 och föreställer två rutnät med 

siffror i. Av den anledningen att de fanns uppsatta på ett centrerat sätt på tavlan går det 

att dra en slutsats om att läraren nyligen har använt dem i syfte att förklara något 

matematiskt. Baserat på tidigare erfarenheter är det möjligt att läraren har använt bilderna 

i en muntlig genomgång för att konkretisera och visualisera ett matematiskt tankesätt som 

är gällande för siffrorna. Således tillhör också figur 14 kategorin förklara/exemplifiera. 

 

Klassrum 2 

 

        

 Figur 15 

 

Figur 15 föreställer elevproducerade sköldar med vapen som är målade med vattenfärg 

och oljepastell. Bilderna kan placeras inom kategorin stimulera/motivera på så vis att 

eleverna själva har fått skapa dem på ett kreativt sätt, men bilderna är sannolikt inte 

producerade enbart därför. Bilderna vittnar nämligen också om att eleverna har fått 

uppvisa kunskaper i SO-ämnet och/eller bildämnet och således kan också kategorin 

uttrycka/uppvisa kunskap passa in. Ytterligare en pedagogisk aspekt i sammanhanget kan 

bestå i att eleverna får befästa kunskaper om ämnet eftersom de själva har skapat och varit 

delaktiga i sitt eget lärande.  
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 Figur 16 

Bilderna i figur 16 visar en spågumma, en detektiv, en konstnär, en reporter och en 

cowboy. Under bilderna finns också dessa benämningar. Det finns en förkunskap sedan 

tidigare att bilderna representerar olika lässtrategier som eleverna kan ta hjälp av för att 

utveckla sin läsförståelse. Vid en första anblick fungerar bilderna i 

förklarande/exemplifierande syfte eftersom de tecknade figurerna som illustreras kan ses 

som stereotyper för respektive yrke. På så vis kan de bidra till att förklara den textade 

yrkestiteln för eleverna. Om eleverna har en kunskap om vad de olika bilderna 

representerar kan de också fungera som förklarande/exemplifierande på så vis att de 

påminner eleverna om lässtrategiernas innebörd. Bilderna kan också räknas in i kategorin 

motiverande/stimulerande eftersom de kan upplevas vara estetiskt tilltalande på ett 

lekfullt sätt och inspirera eleverna att gå in i rollerna för de olika lässtrategierna.  

 

Korridor 

 

        

 Figur 17 

 

I korridoren mellan klassrummen finns figur 17 vilken föreställer världskartan som omges 

av små fotografier. Fotografierna föreställer olika platser och fenomen som redovisats i 

grej of the day och de sammanlänkas till världskartans olika platser med hjälp av snören.  

Exemplet placeras i kategorin förklarande/exemplifierande eftersom kartan och 
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fotografierna fastställer det geografiska läget för olika platser och fenomen. Dessutom är 

kompositionen ett sätt att konkret visa olika geografiska förhållanden för eleverna och ge 

dem en helhet från de fakta de tillägnat sig under grej of the day. 

 

        

 Figur 18 

Figur 18 visar elevproducerade collage med bild och text som behandlar ämnet 

medeltiden.  Baserat på egna erfarenheter ska eleverna ha valt sådana bilder och fakta 

som är relevant för ämnet och därför kan det huvudsakliga syftet vara att eleverna får 

uttrycka/uppvisa kunskaper. Därtill kan kategorin befästa kunskap skönjas eftersom 

eleverna själva har fått välja fakta och bilder och komponerat ett collage. Vidare är det 

möjligt att collagen också fungerar i motiverande/stimulerande syfte eftersom eleverna 

fått bestämma mycket själva men också med hänsyn till att collagen fungerar som en slags 

utställning tillgänglig för andra att se. 

 

Sammanfattning  

För de ”färdiga” bilder som analyserats (d.v.s. de icke elevproducerade bilderna) är 

kategorin förklarande/exemplifierande den mest frekvent förekommande kategorin vilket 

ovan motiveras med att bilderna har som funktion att konkretisera något abstrakt. Därtill 

går också den motiverande/stimulerande kategorin att skönja i dessa bilder eftersom de 

är multimodala och kan upplevas som estetiskt tilltalande. Gemensamt för samtliga bilder 

i analysen är att de finns synliga för andra elever och lärare. Som redogjorts för erbjuds 

flera pedagogiska möjligheter i de elevproducerade bilderna (figur 15 och 18). Analysen 

har visat att de elevproducerade bilderna kan fungera i motiverande/stimulerande syfte 

eftersom bilder som sitter uppe kan fungera som en ständigt närvarande utställning av den 

kunskap som eleverna tillägnat sig. Dessa bilder fungerar också som en sammanfattning 

av ett helt och kanske komplext innehåll och därför framträder också kategorin 

uppvisa/uttrycka kunskap i sammanhanget. Det redogörs också för hur dessa bilder kan 

möjliggöra för elever att befästa sin kunskap. Sammantaget placeras de elevproducerade 

bilderna i tre av de fyra kategorierna och analysen har visat hur flera pedagogiska ändamål 
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kan skönjas i en och samma bild. Iakttagelsen kan förstås i relation till det som lärarna 

påpekar i intervjuerna då de menar att det måste finnas ett syfte med elevproducerade 

bilder. 

 

5 Diskussion  

Den tidigare forskning som presenterats i studien har i samband med analysen av insamlat 

material väckt reflektioner och diskussioner. Dessa redogörs för nedan.  

 

Studiens första forskningsfråga om lärarnas förhållningssätt gentemot bildanvändande i 

sin undervisning, besvaras som så att båda informanterna förhåller sig positiva och visar 

en medvetenhet om bilders didaktiska möjligheter. Som nämns i kapitel två finns det 

samhälleliga aspekter som kan vara av betydelse för hur skolor föredrar och använder 

olika medieringar (Kress 2000:213). På den aktuella skolan är bild, så som intervjusvaren 

visar, en representationsform som får stort utrymme och det blir således intressant att 

spekulera i hur de samhälleliga omständigheterna kan inverka. Skolan är placerad i 

närheten av ett mångkulturellt bostadsområde vilket också är anledningen till att det finns 

många elever med stor variation i kulturell bakgrund och svenska språkkunskaper. Denna 

samhällsfaktor kan utgöra en anledning till den generösa bildanvändningen i lärarnas 

undervisning. Slutsatsen kan kopplas till Skolverket (2015) och vikten av att variera 

språkuttryck i undervisning med elever med svenska som andraspråk. I intervjuerna 

framhåller lärarna en medvetenhet om detta pedagogiska värde. Sammanfattningsvis är 

informanternas förhållningssätt till bild som mediering speglad av samhälleliga aspekter 

och det faktum att det är en mångkulturell skola med rik mångfald bland eleverna. 

 

Studiens andra forskningsfråga berör de pedagogiska syften som erbjuds i de bilder som 

finns i både läromedel och fysisk miljö. Det mest framträdande är att bilderna i analysen 

har i syfte att förklara och exemplifiera något, t.ex. för att konkretisera något abstrakt eller 

ge eleverna en förförståelse till ett nytt arbetsområde. Bland annat framhåller informant 

1 att rörliga bilder kan ge elever en förförståelse och förutsättningar för att skapa inre 

mentala bilder om det specifika ämnet till vilka eleverna sedan kan addera mer detaljerade 

kunskaper. Resonemanget ligger också i linje med det som Karlsson och Häikiö 

(2014:23) lägger fram i sin definition av mentala minnesbilder. Som redan nämnts är 

lärandet beroende av dessa minnesbilder och därigenom kan tesen som informant 1 

framhåller styrkas.  
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Ett resultat som framkommer av studien är således att bilder fungerar som ett instrument 

och hjälpmedel i den dagliga undervisningen vilket också kan sammankopplas till 

Lindgrens kategori om hur estetisk verksamhet ibland fungerar som förstärkning till andra 

ämnen (2006:92ff).  

 

Också bilder som motiverar och stimulerar har upptäckts i analysen. Vad gäller de 

elevproducerade bilderna blir denna kategori synlig men den framträder inte isolerad utan 

tillsammans med någon av de andra kategorierna. Vår analys visar nämligen att flera 

kategorier går att skönja i elevproducerade bilder och kategorin motivera/stimulera är 

alltid närvarande. Utifrån intervjuerna är informanterna överens om att det måste finnas 

ett syfte med att skapa bilder och i sammanhanget är det intressant att ingen av 

informanterna talar om syftet med bilder i termer av motivation/stimulans. Det är möjligt 

att informanterna inte ser motivation/stimulans som ett ”giltigt” syfte. Förvisso talar 

informant 2 om serien Blue Water High men om syftet i sammanhanget var att stimulera 

trötta elever eller att träna deras förmågor i engelska (eller båda) är ovisst. Det vedertagna 

påståendet om att bild i olika former endast har en underhållande och avslappnande 

funktion i skolan kan inte bekräftas av vår studie, utan snarare motbevisas.  

 

Vidare är också kategorierna befästa och uttrycka/uppvisa kunskap närvarande men 

endast i de elevproducerade bilderna och inte i lika stor utsträckning som de andra två 

kategorierna. Därför hade det varit intressant att undersöka om kategorierna befästa och 

uttrycka/uppvisa kunskap hade framträtt mer om också insamlade elevarbeten, 

anteckningsblock och skrivböcker hade observerats i studien. Egna erfarenheter visar 

nämligen att eleverna ofta gör tankekartor och minnesbilder för att befästa kunskaper 

(något som också informant 1 nämner i intervjun). De erbjuds också möjligheter att 

uttrycka/uppvisa kunskap med hjälp av bland annat filmskapande. Därigenom hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut. 

 

Slutligen har också studiens tredje forskningsfråga om vilka avgörande omständigheter 

som styr bilders utrymme och användning i skolan undersökts.  I intervjusvaren medger 

båda informanterna att resurser så som material, lokaler och tid inte utgör ett hinder för 

deras behov av att använda bilder. Enligt egna erfarenheter kan emellertid ramfaktorer 

som lokalers placering och tid påverka bildförekomsten på skolan. En av informanterna 
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har exempelvis, under VFU, påtalat att hen inte hinner förklara för eleverna de aspekter 

som har med filmskapande att göra, så som exempelvis ljus och perspektiv. 

 

I sammanhanget blir begreppet ämnesintegration intressant att belysa eftersom 

bildförekomsten hade kunnat se annorlunda ut om ett samarbete mellan bildpedagogen 

och informanterna ägt rum. Tanken väcks om att ett medvetet ämnesintegrerat arbete 

mellan bildämnet och andra ämnen skulle kunna förekomma i större utsträckning 

eftersom studien visar att eleverna får möta olika medieringar vari flera ämnen kan 

skönjas. Eleverna har bl.a. med hjälp av bildcollage redovisat kunskaper inom So-ämnena 

och i intervjusvaren går det att förstå att filmskapande ingår i informanternas 

undervisning.  Den tidsbrist som en av informanterna säger sig uppleva i samband med 

filmskapande hade kunnat reduceras. I bildundervisningen hade elever bl.a. kunnat 

tillägna sig kunskap om filmens byggstenar vilket därmed inte bara sparat tid utan kanske 

också höjt kvalitén på elevarbetena. Ramfaktorer så som bildsalens placering i skolan 

(källaren) och bildlärarens tjänst som fritidspedagog försvårar dock ett samarbete. Bristen 

på ämnesintegration kan också grunda sig i att ingen av informanterna är bildpedagoger 

och inte känner ett behov av att integrera ett ämne som de inte undervisar och bedömer i. 

Eftersom informanterna ändå tar sig tid till att använda bilder i undervisningen, så som 

att göra film, visar det på att de värdesätter bild som mediering och det vore intressant att 

undersöka hur nyttjandet av dem, ur ett pedagogiskt perspektiv, skulle kunna utvecklas 

om en ämnesintegration hade skett. 

 

Avslutningsvis är det tydligt att båda informanterna anser att bilder erbjuder rika 

pedagogiska möjligheter. Med hjälp av bild i olika form kan elever befästa, uttrycka, 

uppvisa kunskaper och bild kan också exemplifiera och förklara ett innehåll. Studien visar 

att bilder används som ett starkt och betydelsefullt hjälpmedel på skolan och upplevs 

många gånger som en nödvändighet för att alla elever ska få möjlighet att tillägna sig 

kunskapsinnehållet. 

 

6 Sammanfattning 
Studien belyste inledningsvis hur människan ständigt möts av ett bildflöde i det moderna 

informationssamhälle vi idag lever i. Syftet med studien var att undersöka bilders 

förekomst i en skolkontext. Intresset för en sådan undersökning väcktes ur det 

övergripande uppdraget som skolan har om att förbereda alla elever för att leva och verka 
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i samhället. Genom observation och intervjuer undersöktes förekomsten och 

användningsområden av bilder på en skola. Bilder samlades in och kategoriserades efter 

vilket pedagogiskt ändamål de kunde tänkas erbjuda. Totalt utarbetades fyra kategorier, 

baserade på intervjuerna. I studien användes begreppen mediering, ämnesintegration och 

multimodalitet för att förklara bilders förekomst på skolan.  

 

I resultatet gick det att förstå att bild som mediering förekom i olika sammanhang med 

olika pedagogiska ändamål och utifrån iakttagelser och intervjuer blev bildens funktion 

om att förklara och exemplifiera mest framträdande. Studien har inte undersökt om den 

ena medieringen var viktigare än den andra på den aktuella skolan. Däremot visade 

analysen av resultatet att bilder användes som ett verktyg för att ge elever förkunskaper 

eller konkretisera något abstrakt när skriftligt eller talat språk inte räckte till. Detta visade 

på bilders viktiga funktioner och att de pedagogiska möjligheterna värderades högt av 

informanterna.  

 

De flesta bilderna i analysen erbjöd två möjliga pedagogiska syften och kunde placeras i 

kategorierna ”förklara/exemplifiera” och ”motivera/stimulera” men vad gällde de 

elevproducerade bilderna placerades de i tre kategorier; ”motivera/stimulera”, ”befästa 

kunskap” och ”uttrycka/uppvisa kunskap”. Analysen visade således att elevproducerade 

bilder kan innefatta fler pedagogiska ändamål. Ändock var de elevproducerade bilderna 

få och i samband med det har begreppet ämnesintegration aktualiserats. Utifrån begreppet 

har det därmed diskuterats om förekomsten av bilder på skolan hade kunnat se annorlunda 

ut om en ämnesintegration skett. 

 

Multimodalitet är ytterligare ett begrepp som ingått i studien och med vilket det 

inledningsvis uppmärksammades hur undervisning bör utgå från många olika modaliteter 

eftersom de kan förstärka varandra och förmedla ett innehåll. Orsaken till att man använde 

olika modaliteter och uttrycksmedel kan ligga i att skolan är mångkulturell och många 

elever hade svenska som andraspråk.  

 

En slutsats som gjordes utifrån studien är att bilder kan ha många olika pedagogiska 

syften och i undersökningen har det blivit tydligt att de är ett viktigt redskap för att 

undervisningen på den aktuella skolan ska främja alla elevers lärande.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor utifrån teman 

 

 

Lärarens uppfattning om bild 

 

1. Vad tänker du på när jag säger ordet bild?  

2. Hur tänker du kring bildämnet i skolan? 

3. Vad ser du för möjligheter med bilder i undervisning? Varför tänker du så?  

 

Syfte/ändamål 

 

4. Har du använt bilder idag i din undervisning? I vilket syfte? Varför inte? 

  (motivation eller förklaring) 

5. Använder du bild mer ofta inom något ämne? Mer sällan i något annat ämne?  

Varför? 

6. Är några bildtyper mer användbara än andra? Syftar på rörlig bild/stillbilder. 

7. Sker det någon samverkan mellan dig och bildläraren i omdömessituationer? 

 

Lärares syn på elevarbeten 

 

8. Hur ser du på elevproducerade bilder? Finns det något syfte med det? Vilket? 

 

9. Kan du i din undervisning se spår av kunskaper som eleven fått genom 

bildundervisningen? Hur/varför inte? 

 

 

Ramfaktorer 

 

10. Gör klassrumsmiljön det möjligt för dig att använda bilder i undervisningen?  

 

11. Kan det finnas tillfällen du känner dig begränsad vad gäller att använda bilder i 

din undervisning?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 II 

 

Bilaga B Observationsschema 

 

Bild i 

klassru

m/fysisk

a miljö 

 

Bild för att 

motivera/stimuler

a 

 

Bild för att 

förklara/exemplifier

a 

Bild för att 

uttrycka/uppvisa 

kunskap 

Bild för att 

befästa 

kunskap 

Zick 

Zack 

Läsrum

met 

textsamli

ng sid 52 

    

Zick 

Zack 

Läsrum

met 

textsamli

ng sid 77 

    

Zick 

Zack åk 

5 

Läsrum

met 

övningsb

ok sid 61 

    

Zick 

Zack åk 

5 

Läsrum

met 

övningsb

ok sid 76 

    



 

 III 

Lästförst

åelse B 

sid 34 

    

Läsförstå

else B 

sid 28 

    

Champ 4 

textbook 

sid 19  

    

Champ 4 

textbook 

sid 27  

    

Champ 4 

workboo

k sid 46 

    

Champ 4 

workboo

k sid 57 

    

Klassru

m 1, 

”Lära för 

livet” 

    



 

 IV 

Klassru

m 1, 

”Number

s” 

    

Klassru

m 1 

”Matsva

mpar” 

    

Klassru

m 1 

”rutnät” 

    

Klassru

m 2 

”Sköldar

” 

  

 

  

Klassru

m 2 

”Lässtrat

egier” 

  

 

 

  

Korridor 

”Världsk

arta” 

    

Korridor 

”Medelti

ds-

collage” 

    

 


