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SAMMANFATTNING 

Boken Gustava och Tex går till kungen är en del i vårt nystartade Erasmus+ projekt. Ett 
kulturprojekt som min arbetsplats precis startat upp, tillsammans med tre andra skolor i 
Europa. I Erasmus+ projektet kommer vi inledningsvis att arbeta med nationella författare 
som vi sedan ska delge varandra. Mitt arbetslag (åk 1) har valt att arbeta med boken Gustava 
och Tex går till kungen av Martin Widmark och Lana Brunell. Det här arbetet är en liten del i 
det stora projektet Erasmus+ som kommer att sträcka sig två år framåt i tiden. Jag vill att 
eleverna ska får en röd tråd genom alla ämnen och har därför valt att arbeta med denna bok.  

Djur har alltid fascinerat och fängslat oss människor oavsett om det är i positiv eller negativ 
anda. Det finns flera tillfällen som jag t.ex. träffat på en hund eller en katt och det har känts 
som om de vill "berätta" något. Genom deras blickar eller med deras "språk" vill de säga mig 
något som jag inte alltid förstått. 

Flera elever har egna husdjur och många elever fängslas av djur i stort. Eftersom boken 
Gustava och Tex går till kungen handlar om strutsen Gustava som pratar med andra djur har 
jag valt att fokusera på det. Jag vill samtala kring några av bilderna i boken, samt om eleverna 
verkligen anser att djur kan prata och i så fall på vilket sätt. Vad ser de på bilderna? Finns det 
skillnader och likheter? Vad säger djuren till varandra? osv. 

Min övergripande problemformulering lyder: 

Kan djur prata, på vilket sätt kommunicerar de i så fall? 

Jag har valt att göra bildsamtal krig boken Gustava och Tex går till kungen. Arbetet kommer 
att genomföras vid fyra tillfällen med ca 40 minuter per gång. Jag har valt material utifrån vad 
som finns på skolan, dvs. vattenfärg och oljepastell. 

Resultatet visar att tema djur väcker barns intresse. De fascineras av hur djur kan 
kommunicera med varandra utan ord. Magiskt, mystiskt och spännande på en och samma 
gång. Min undersökning visar att eleverna tyckte om att samtala om bilderna och även att 
sedan måla "pratande" djur. Eleverna var mycket observanta och kunde uppmärksamma både 
likheter och olikheter trots att detta var första gången de hade bildsamtal. Jag anser att 
"djurtemat" var intressant och roligt för eleverna.  
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1. INLEDNING 

Boken Gustava och Tex går till kungen är en del i vårt nystartade Erasmus+ projekt. Ett 
kulturprojekt som min arbetsplats precis startat upp, tillsammans med tre andra skolor i 
Europa. I Erasmus+ projektet kommer vi inledningsvis att arbeta med nationella författare 
som vi sedan ska delge varandra. Mitt arbetslag (åk 1) har valt att arbeta med boken Gustava 
och Tex går till kungen av Martin Widmark och Lana Brunell. Det här arbetet är en liten del i 
det stora projektet Erasmus+ som kommer att sträcka sig två år framåt i tiden. Jag vill att 
eleverna ska får en röd tråd genom alla ämnen och har därför valt att arbeta med denna bok.  

Djur har alltid fascinerat och fängslat oss människor oavsett om det är i positiv eller negativ 
anda. Det finns flera tillfällen som jag t.ex. träffat på en hund eller en katt och det har känts 
som om de vill "berätta" något. Genom deras blickar eller med deras "språk" vill de säga mig 
något som jag inte alltid förstått. 

I boken Gustava och Tex går till kungen får man träffa flera djur som pratar med varandra. 
Strutsen Gustava tar kontakt med olika djur för att få reda på vem hon är. 

Det finns många olika sätt att kommunicera på. Vi människor, kommunicerar med varandra 
för att utbyta information, åsikter eller tankar. Oftast sker detta genom talet, skriften eller med 
olika tecken. Men vi kan även kommunicera med djur eller...  

Jag anser att det idag är viktigt att samtala om bilder eftersom vi ständigt överöses med en 
mängd av bilder. Var vi än är kommer vi i kontakt med reklam, tv, dator, mobil m.m. Vi 
behöver lära oss att "sålla" bland alla bildintryck som vi får. 

1.1 Problemformulering 

Flera elever har egna husdjur och många elever fängslas av djur i stort. Eftersom boken 
Gustava och Tex går till kungen handlar om strutsen Gustava som pratar med andra djur har 
jag valt att fokusera på det. Jag vill samtala kring några av bilderna i boken, samt om eleverna 
verkligen anser att djur kan prata och i så fall på vilket sätt. Vad ser de på bilderna? Finns det 
skillnader och likheter? Vad säger djuren till varandra? osv. 

Min övergripande problemformulering lyder: 

Kan djur prata, på vilket sätt kommunicerar de i så fall? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Att genomför ett kulturprojekt 

I Handboken för planering av kulturprojekt i skolan finns flera idéer och konkreta tips på hur 
ett kulturprojekt kan genomföras. Handbokens syfte är att underlätta mötet mellan skola och 
olika konstnärer. Med konstnärer menas olika personer som arbetar inom olika estetiska 
yrken. Det kan vara dans, foto, musik, litteratur eller bild (Kultur i väst 2010). 

I Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) står det att ett av 
skolans uppdrag är att: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. 
(Lgr11 s.10) 

Ett ”kulturprojekt bör alltid integreras och ses som en del i skolans måluppfyllelse och strategi 
– dess långsiktiga avsikter och profilering.” (Kultur i väst, 2010 s.7) 

Det är i skolan som många elever för första gången möter konst. Det finns kursplaner i flera 
av de estetiska ämnena medan andra ämnen som t.ex. drama ingår i ämnet svenska. Att 
samarbeta i skolan med en konstnär kan vara att fokusera på ett ämne eller också så arbetar 
man ämnesövergripande och berör då flera ämnen (Kultur i väst, 2010). 

För att ett kulturprojekt ska lyckas behöver alla veta projektet syfte. Förutom att alla som 
ingår i projektet vet om syftet behöver de också vara villiga till att aktivt delta under hela 
projekttiden. Det är också viktigt med meningsutbyte dvs. att det sker ett utbyte av tankar och 
idéer mellan de människor som deltar i kulturprojektet. Alla som deltar i projektet kan bidra 
med något, konstnär, lärare eller elev. ”Och vi tror att allas kunskap är lika viktig att få med i 
processen.” (Kultur i väst, 2010 s. 7) 

Handboken för planering av kulturprojekt i skolan tar upp konkreta punkter, "checklistor" på 
vad t.ex. skolan ska tänka på, hur ett kulturprojekt kan formuleras, överenskommelse mellan 
konstnär och skola, hur ett kulturprojekt kan genomföras och avslutas m.m. (Kultur i väst, 
2010). 

2.2 Erasmus+ projektet 

Erasmus+ är ett EU projekt, där skolor från hela Europa kan ansöka om finansiella 
möjligheter till att kunna samarbeta med andra institutioner/skolor. Erasmus+ ska hjälpa att 
höja standarden och leda till att både undervisningen och elevernas resultat förbättras. 
Samarbetet kan se lite olika ut. Det kan handla om att knyta internationella kontakter eller att 
skolor gör olika utbyten t.ex. lärare-, klass- eller elevutbyten. Projektet kan också vara ett 
forum för ett gemensamt intresse att förbättra inlärning och undervisning. 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sv.htm) 
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Min skola har ansökt om att få delta i ett Erasmus+ projekt och har fått det beviljat. Vi 
kommer under två år att samarbeta med tre skolor från Bulgarien, Estland och Turkiet. Skolan 
har valt att delta i detta Erasmusprojekt för att det ska öka kunskap om och förståelse för 
andra länder och kulturer, fördjupa elevers kunskaper, färdigheter och värderingar i olika 
frågor genom ett internationellt perspektiv. Varför deltar vi i ett internationella projekt? Jo, 
därför att: 

• FN - mänskliga rättigheter och hållbar utveckling 
• EU – Europa 2020 – utbildningsmål - livslångt lärande och rörlighet, förbättra 

utbildning, kvalitet och resultat - lika möjligheter för alla, social integration, aktivt 
medborgarskap, öka kreativitet och innovation (entreprenörskap)   

• Sverige - Beslutat att en internationell och hållbar utveckling ska genomsyra alla 
politiska områden och att svensk skola och utbildning ska stärka kunskapen i 
internationella frågor. 

o Lgr11 - Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 
ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. (Lgr 11, 2011, s. 7) 

• Kommunernas - Internationella arbetet ska vara integrerat i kommunens verksamheter, 
utveckla internationella kontakter, internationella samarbetsprojekt, öka den 
internationella kompetensen hos medarbetare. Lokalt nätverk av pedagoger – forum 
för internationella frågor 

• Skolans - internationaliseringsplan för att ta del av samarbetsprojekt = Erasmus+ 

Syftet med Erasmus+ projektet är att eleverna får ett ökat intresse och en förståelse för den 
kulturella mångfalden. De ska känna ett ansvar och större förståelse för vikten av en hållbar 
framtid, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det ska också öka ett solidariskt engagemang. 
Eleverna kommer att ges möjligheter att arbeta utifrån ett tematiskt perspektiv där 
entreprenörsförmågan kan utmanas och utvecklas. 

Min skolas intention för att delta i Erasmus+ är följande: 
”Building democracy and cultural understanding through children’s literature.”  
 
Första delen i detta projekt handlar om att arbeta med en författare från det egna landet. 
Lärarna i mitt arbetslag har valt att arbeta med boken Gustava och Tex går till kungen. De 
valde boken framförallt för att det finns många härliga färgglada bilder samt CD-skivan till 
boken med flera olika sånger. Dessa sånger tycker eleverna mycket om och som vi sedan bl.a. 
ska använda oss av för att redovisa boken. 

Eleverna i de olika länderna kan inte varandras språk, ej heller engelska, då vi arbetar med de 
yngre eleverna. De ska på något sätt få ta del av varandras olika böcker/sagor. Första delen av 
projektet ska redovisas redan i januari/februari. 

Vårt Erasmus+ projekt blir därför ett kulturprojekt. 

 



7 
 

2.3 Boken Gustava och Tex går till kungen av Martin Widmark och Lana Brunell 

Boken Gustava och Tex går till kungen är skriven av författarna Martin Widmark och Lana 
Brunell. Sarah Sheppard står för illustrationer och formgivningen. Martin Widmark är kanske 
mer känd för sina böcker om LasseMajas Dektektivbyrå och Nellie Rapp. Lana Brunell är 
förutom barnboksförfattare även journalist och sångerska. 

Boken handlar om strutsen Gustava som lider av minnesförlust. Hon blir en dag skrämd och 
springer in i en lyktstolpe och tappar minnet. För att få reda på vem hon är beslutar sig 
Gustava för att gå till den kungliga parken. I parken träffar hon flera djur och till slut haren 
Tex. Tillsammans med Tex bestämmer de sig för att gå till kungen. Om det är någon som ska 
veta vem Gustava är, så måste det ju vara kungen?! 

Till denna bok finns även en CD-skiva med inspelad musik, vars texter dyker upp med jämna 
mellanrum i boken. 

2.4 Samtala om bilder 

"Bilder lär oss om livet!" skriver Forsman och Piironen i Bildernas bok. Vi möts idag av 
bilder vart vi än vänder oss. Överallt finns bilder i olika former. Eftersom vi lever i en 
bildvärld där vi "överöses" med bilder hela tiden är det viktigt att vi lär oss att välja bland alla 
bilder för att även kunna njuta av dem. Det är därför viktigt att vi lär oss att analysera, tolka 
och reflektera kring bilder vi ser. Bilder kan lära oss mycket. Vi kan få kunskap om historia 
och samhället i stort men även olika färdigheter (Forsman & Piironen, 2006, s. 29). 

Människan har känt till bildens styrka och makt i alla tider. Ibland har bilder används av 
makthavare för att manipulera, medan i andra kulturer har bilden till och med förbjudits. Vi 
påverkas känslomässigt av bilder. Bilder kan både dupera och förföra oss. Att lära sig att 
analysera bilder ger oss både kunskap om världen men även en stor glädje (Forsman et al. 
2006). 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, Lgr 11 står det att bilder har 
betydelser för oss människor för hur vi tänker, lär eller upplever oss själva eller vår omvärld. 
Eftersom vi ständigt omges av bilder behöver vi ha kunskap om bilder för att vi (själva) ska 
kunna skapa oss en åsikt och "delta aktivt i samhällslivet". (Skolverket, 2011 s. 20) 

Ibland kan det vara svårt att beskriva saker i en bild. Då kan det behövas ord för att tolka och 
analysera bilden. Ord och bild kompletterar varandra och ibland behövs båda för förståelsen. 
Beroende på betraktarens erfarenhet och kulturell bakgrund uppfattas bilderna olika. Det som 
är bekant för ögat känner vi först igen och för barn blir bilderna inte betydelsefulla förrän de 
kopplas ihop med barnens egna erfarenheter (Forsman et al. 2006). 

Det är viktigt att komma ihåg att elever har olika erfarenheter av konst och de känner och 
tänker olika inför konstupplevelser. Oavsett vad de anser är det viktigt att det berör dem. 
"Barn har kunstopplevelser, men de er under utvikling når det gjelder kunst som poetisk 
dimensjon. Det som er kunst for dem, er det som innefor det senselige er saerligt viktigt och 
spesielt for dem." (Samuelsen, 2003, s.49) 
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Forsman och Piironen (2006) ger ett förslag på hur en bildanalys kan genomföras. Man 
använder den naturligtvis inte rakt av utan väljer de punkter som passar "konstbilden" och 
utifrån vilken årskurs som är aktuell. Författarens schema för bild och konstanalys kretsar 
kring frågor om bilden eller konstverket, frågor om konstnären och frågor kring bildens 
kontext.  

Vid bildanalys kan ibland läraren behöva ställa frågor till eleverna som visar att hon/han själv 
undrar över något i bilden. Det hjälper eleverna att stanna upp och betrakta bilden. 
Exempelvis på frågor skulle kunna vara: Jag undrar varför hönorna flaxar omkring? eller Vad 
skrattar gubben åt? Detta beror på att barn idag inte är "vana vid stillbilder där de själva måste 
skapa historier." (Paulsen, 1996, s.128) 

Även Catharina Elsner, som skrivit boken Att tolka och analyser bilder tar upp vikten av att 
elever och lärare förstår viktiga begrepp för att kunna analysera bilders formspråk men även 
kunna tolka deras betydelse. Elsner (1998) skriver bland annat om Heinrich Wöfflins fem 
grundbegrepp: linjär - målerisk, yta - djup, sluten form – öppen form, mångfaldig enhet - 
enhetlig enhet, klarhet - oklarhet, som är väl använda inom konstvetenskapen. 

I boken Studio Thinking  (Hetland, Winner,Veenema & Kimberley, 2007) tar man upp åtta 
olika beteendemönster som lärarna använder sig av:  

• Learning to Develop Craft 
• Learning to Engage and Persist 
• Learning to Envision 
• Learning to Express 
• Learning to Observe 
• Learning to Reflect 
• Learning to Strecth and Explore 
• Learning to Understand Art World 

Författarna betonar vikten av att eleverna lär sig reflektera över sina egna verk för att kunna 
tänka ur ett metakognitivt perspektiv. Det vill säga se sina egna verk i ett större sammanhang. 
Därför är det viktigt att läraren inte ställer ja- eller nejfrågor utan använder frågeord som vad, 
hur eller varför. På så sätt ger man eleverna möjlighet att reflektera och tänka kring sitt egna 
konstskapande (Hetland, Winner, Veenema & Kimberley, 2007). 
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2.5 Pedagogisk dokumentation 

Det är värdefullt att dokumentera. Dokumentationen ger oss information om oss själva som 
pedagoger men även om eleverna. Pedagogisk dokumentation är ett bra arbetsverktyg. Det 
kan ge oss information om barnens kunskaper och erfarenheter och ger pedagogen möjlighet 
att ge adekvat "feed back". Pedagogen kan sedan vid ett annat tillfälle även återkoppla till 
aktuell bild, men också förmedla till elevens andra pedagoger hur eleven tänker osv. (Lenz 
Taguchi, 1997). 

Portfolio är "en sammanställning av elevarbeten avsedd att visa på en enskild elevs insatser, 
framsteg och uppnådda resultat inom ett eller flera områden." (Lindström, 2011 s. 155) Från 
början var "portfolio" något där en formgivare eller en konstnär samlade sina bästa alster som 
de kunde visa upp på ett galleri eller en reklambyrå. Från och med 1990-talet har man dock 
börjat använda "porfolio" även i skolan och då i de flesta ämnen. Eleverna samlar sina bästa 
bilder eller andra viktiga/intressanta arbeten i portfolion. Det kan vara lärorikt att även spara 
på misslyckade bilder. "Portfolion kan innehålla vad som helst som inspirerat utförandet eller 
lett till återvändsgränser, skisser, bilder, foton samt beskrivningar av reflektioner kring 
inlärningsprocessen." (Forsman et al. 2006, s. 136) Författarna till Studio Thinking tar också 
upp vikten av att eleven har en portfolio. De menar att portfolio är ett sätt för eleven att se att 
dennes arbete är viktigt. Här kan eleven också se sin egen utveckling över tid. (Hetland et al. 
2007) 
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3. METOD 

3.1 Förutsättningar 

Jag arbetar som fritidspedagog och det innebär att jag är riktad mot en eller flera klasser. I år 
arbetar jag mot skolans två ettor, sammanlagt 38 elever. Detta arbete kommer att genomföras 
när elever i åk 1 har simundervisning. Det innebär att jag är kvar med 13 elever i skolan och 
klasslärarna åker iväg till badhuset med övriga elever. 

Arbetet kommer därför att genomföras vid fyra tillfällen under ca 40 minuter per gång. Jag 
kommer ha tillgång till klassrummet och fritidshemmets målarrum vid dessa tillfällen. Det 
finns tillgång till projektor, som gör att jag kan visa bilderna på storbild.  

Detta arbete är en liten del i ett större tema om nationella författare som genomförs 
tillsammans med min skola i Erasmus+ projektet. Projektet ska mynna ut i en redovisning för 
de övriga deltagande skolorna men det sker först nästa år - 2015. Mina elevers lilla arbete 
kommer redovisas för övriga elever i klassen när deras simundervisning är klar. De ska då få 
visa för varandra vad de har arbetat med medan de andra varit i badhuset. 

Jag har valt material utifrån det som finns på skolan: vattenfärg och oljepastell. 

Fokus kommer att ligga på att få till ett bra samtal med eleverna.  

3.2 Planering 

Lektionstillfälle 1 

Jag berättar kort att vi ska arbeta med "Gustava och Tex" när resten av klassen är i badhuset. 
Vi startar upp med att prata om boken. Eleverna har precis hört hela boken så de har den i 
"färskt" minne. Vilka djur träffade Gustava på? Jag visar en bild ur boken. Eleverna får 
berätta vad de ser? 

Efter det visar jag en ny bild ur boken som är ganska så snarlik den första, detta för att se om 
eleverna kan ske skillnader och likheter. 

Figur 1 Bild ur boken Gustava och Tex går till 
kungen. 

Figur 2 Bild ur boken Gustava och Tex går till 
kungen. 
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Jag visar en bild på Gustava när hon träffar en kaja. Vi 
samtalar om "Gustava på den kungliga papperskorgen". 
Eleverna får fritt berätta vad de ser på bilden. Här pratar 
Gustava och Kajan med varandra.  

 Efter ett tag styr jag in eleverna på att "djuren pratar med 
varandra" men gör alla djur det? Hur gör de då? Pratar de på 
samma sätt som vi människor? 

När vi samtalar om bilderna ur boken kommer jag att utgå från 
Forsmans och Piironens (2006) schema för bild- och 
konstanalys. Jag kommer att ställa frågor som: 

• Vad syns på bilden?  
• Vad föreställer bilden?  
• Tycker du om den eller ej? Varför?  
• Hur ser djuren ut? Ansiktsuttryck? Glada? Ledsna? 

Under hela samtalet kommer jag ha papper och penna till hands för att kunna föra 
anteckningar. Jag kommer också att använda mig av kameran i mobilen för att kunna 
fotografera elevernas bildprocess. 

I slutet av lektionen kommer jag låta eleverna fundera ut hur de skulle vilja illustrera sina 
egna "pratande" djur. Hur skulle det se ut? Varför?  

Lektionstillfälle 2 

Eleverna får måla sina egna djur. Jag hjälper de elever som eventuellt har lite svårt att komma 
igång. Vi kommer vid denna lektion vara i fritidshemmets målarrum för att ha tillgång till 
materialet. 

Lektionstillfälle 3 

Vi fortsätter att måla på våra djur. En del elever kanske redan är klara och de får då börja 
fundera ut vad deras djur heter, hur den pratar osv. Om någon blir färdig får eleven skriva om 
sitt djur på datorn, själv eller med hjälp av någon vuxen. 

Lektionstillfälle 4 

Vi sätter upp bilderna till ett litet vernissage, så att de övriga klasskamrater som simmat kan 
se vad vi har gjort. Eleverna får kort, kort berätta vad de målat för klassen. 

 

 

 

 

Figur 3 Bild ur boken Gustava 
och Tex går till kungen. 
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3.3 Genomförandet 

Lektionstillfälle 1 

Eleverna satt samlade i klassrummet och var nyfikna på vad vi skulle göra. De visste att de 
skulle jobba med boken Gustava och Tex går till kungen, det hade klassläraren redan berättat. 

Jag började med att kort berätta om vårt Erasmus+ projekt och att vi ska jobba med "Gustava 
och Tex" när de andra klasskompisarna simmar. Eleverna fick också reda på att detta är "min 
läxa" och att det är därför som jag kommer att anteckna och ta kort för att kunna komma ihåg 
och visa bilder.  

Vi samtalade om bokens innehåll och efter en liten stund visade jag första bilden. Jag bad 
eleverna berätta vad de såg. De räckte upp handen och pratade intresserat om bilderna. 
Emellanåt ställde jag någon fråga. Under hela samtalet försökte jag anteckna så gott det gick.  

Efter att ha tittat på de tre bilderna styrde jag in samtalet på "pratande djur". Hur gör de för att 
kommunicera? Eleverna fortsatte att ivrigt delta i samtalet. De hade många idéer. 

Jag avslutade lektionen med att be eleverna fundera på hur de skulle vilja illustrera/måla sitt 
egna "pratande djur". 

Lektionstillfälle 2 

Vid detta tillfälle var vi i fritidshemmets målarrum. Jag hade plockat fram materialet innan 
eleverna kom. Lektionen började med en kort återkoppling från dagen innan, lektionstillfälle 
1. Vi pratade lite om djuren som Gustava träffade. Hur gjorde nu djur för att kommunicera? 
Eleverna fick sedan starta med sina egna djur. De fick själva använda sin fantasi när de skulle 
måla och de hade många idéer på "pratande djur". Jag dokumenterade arbetets process genom 
att ta kort med mobilen. Här fanns inga krav på hur djuret skulle se ut mer än att det är ett 
"pratande" djur. 

Endast ett fåtal elever blev färdiga med sina bilder. 

Lektionstillfälle 3 

Eleverna fortsatte att måla på sina bilder. Allt eftersom de blev klara, fick de skriva en liten 
text om sitt djur. Jag hjälpte dem att skriva på datorn. 

Lektionstillfälle 4 

Vi satte upp bilderna och klasskompisarna fick gå på vernissage. 
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4. RESULTAT 

Lektionstillfälle 1 

Eleverna var från första stund intresserade och nyfikna på hur vi skulle arbeta med boken 
Gustava och Tex går till kungen. En bok som de nyligen haft som högläsningsbok och som 
eleverna gillar. Främst gillar de sånger som finns inspelad till boken. 

Eftersom eleverna redan visste om att vi skulle arbeta med "Gustava och Tex" behövdes ingen 
större introduktion till vårt lilla arbete. Dock gav jag dem en kort återkoppling till vårt 
Erasmus+ projekt och att vi skulle arbeta med nationella författare. Jag berättade också att jag 
antecknade och tog kort eftersom jag också skulle använda detta i min "läxa". Det fascinerade 
eleverna. "Fröken har en läxa. Hon går också i skolan. Konstigt?" 

Vi samtalade först om boken i stort och återberättade sagan lite kort. Det märktes direkt att 
eleverna nyligen läst boken för alla hade tydligt klart för sig vad som hände i boken. Vilka 
djur Gustava träffade osv.. 

Eleverna berättade fritt vad de såg på bilderna. Samtidigt som de berättade antecknade jag 
deras åsikter. Vid något enstaka tillfälle fick jag ställa en fråga för att föra samtalet vidare. 
Alla elever var delaktiga i samtalet. 

Här nedan följer en sammanfattning av vad eleverna berättade vid respektive bild. Först 
visade jag en bild och eleverna berättade vad de såg. Sedan visade jag två bilder samtidigt 
som är snarlika för att se om eleverna kunde se likheter och skillnader. Sist samtalade vi åter 
om en bild. 

Gustava med brädor 

• Gustava och en kanin. 
• Ägg och en gris. 
• En människa. 
• Ett hus där det ligger 

ägg. 
• Hönor, nej, det är ju 

tuppar. 
• Brädor och sladdar. 
• Igelkottar. 
• Lera. 

• En lyftkran. 
• De ser lite rädda ut för 

att Gustava ska få brädorna på sig. 
• Gustava springer mot dem. 
• Vad heter gubben? 
• Gubben skrattar för han gillar inte Gustava. 

Figur 4 Bild ur boken Gustav och Tex går till kungen. 
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• Gubben heter Danielsson ju. 
• De andra djuren är arga för Gustava får alltid den bästa maten. 
• Det finns löv. 
• Igelkottar. 

Likheter och skillnader 

 

Likheter 

• Gustavas blick, det ena ögat är större. 
• Det är lika många djur. 
• Kaninen sitter åt samma håll. 
• Det finns lika många ägg. 
• Staketet. 
• Gräs. 
• Hus. 
• Det finns ägg på båda bilderna. 

Olikheter 

• Gustava ser inte likadan ut. 
• Hönorna flyger inte så högt i luften.  
• Det finns inga plank och ingen gubbe. 
• Kaninens öron hänger neråt. 
• Grisen är glad på den ena bilden. 
• Djuren är åt olika håll. 
• Danielsson är med på den ena bilden. 
• Det finns en Gustavaskylt. 
• Djuren är mer glada på ena bilden. 
• En hink på den ena. 
• Mer text på ena sidan. 
• Gustava har öppen och stängd mun. 
• Oj, det är ju mer olikheter än likheter. 

Figur 5 och 6 Vi jämförde dessa två bilder ur boken Gustav och Tex går till kungen. 
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Gustava och kajan 

• Gustava sätter sig på papperskorgen.  
• Kronan trillar ner. 
• Tre muttrar flyger iväg. 
• Ett bananskal flög upp när Gustava satte sig. 
• En kråka eller en kaja. 
• Kajan har arga ögon. 
• Kajan vet att nu går papperskorgen sönder. 
• Gustava står på papperskorgen, stod det inte i 

boken att hon satte sig på den? 
• Det är en krona på papperskorgen för hon är i den 

kungliga parken. 
• Gustava ser nästan lite förvånad ut. 
• Kajans ögon är raka. Så gör man nog när någon är 

arg. 

Jag styrde över samtalet till att genom hela boken anknyta till min frågeställning, pratar djuren 
med varandra. Utan att säga något mer började flera händer vifta i luften och någon elev 
började prata rakt ut. Alla eleverna ville berätta något om hur djur pratar. Nedan följer en 
sammanfattning: 

• De pratar på sitt sätt. 
• De kan inte prata som oss. Det är typ som engelska och spanska. 
• De pratar på eget sätt, skäller, jamar, ja det är deras sätt... kvittrar. 
• Människor är ju ett djur, du vet, vi var ju apor. 
• Nä, de pratar inte på riktigt, inte på vårt sätt. De pratar på sitt sätt. 
• Alla djur pratar på sitt sätt. De kanske inte förstår oss. 
• En del djur bråkar. Fiskmåsar brukar bråka om fiskar eller blåbär. 
• Jag har en hund. Vi har gjort så att 

den på något sätt förstår oss. Sitt! 
Varsågod! 

• Man kan lära sin hund att lyssna när 
man säger något. 

• En papegoja, den kan prata på riktigt. 
Den kan säga Goddag! 

• Sniglar pratar med sina antenner. Det 
blir ungefär som teckenspråk! De gör 
olika rörelser. 

• Maskar pratar också. De gör också 
rörelser. 

Figur 7 Vi samtalade även om 
denna bild ur boken Gustava 

och Tex går till kungen. 

Figur 8 Elev i arbete. 
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Efter bildsamtalet och när vi pratat färdigt, om djur kan kommunicera och i så fall hur de gör, 
bad jag eleverna fundera hur de skulle vilja illustrera sitt djur. Jag berättade att vid nästa 
lektionstillfälle skulle de få måla sitt egna pratande djur, ett riktigt djur eller fantasidjur. De 
fick bestämma helt själv. Många elever började på en gång att berätta vad de ville måla. 

Lektionstillfälle 2 

Allt material var framplockat när lektionen började. Alla elever började måla direkt, först med 
blyertspenna och sedan vidare med oljepastell och/eller vattenfärg. Eleverna blev nöjda med 
sina bilder. Det var bara en elev som inte blev nöjd och gjorde om sin bild. De målade ivrigt.  
Jag hjälpte vid något tillfälle till att leta redan på rätt oljepastell färg annars arbetade eleverna 
självständigt och koncentrerat. Under tiden som bilderna växte fram försökte jag fotografera 
elevernas alster. 

Lektionstillfälle 3 

 

 

                                                                 Figur 9 Elever i arbete. 
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Endast ett fåtal elever behövde måla vidare på sina bilder. Vi andra funderade ut vad vi skulle 
skriva för kort text som skulle sättas upp tillsammans med bilden. Eleverna hade inga problem 
med vad de ville skriva. Jag hjälpte dem dock att skriva texten på datorn. 

I slutet av lektionen började vi sätta upp de bilder som var klara.  

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Ett exempel på en bildtext. 

Lektionstillfälle 4 

 Vi satte tillsammans upp bilderna i korridoren utanför klassrummet. När de andra eleverna i 
klassen kom tillbaka från simningen fick de gå på vernissage och se vad vi har arbetat med 
under de lektioner de varit i badhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Elevarbeten 
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5. DISKUSSION 

Att arbeta med ett "tema" kring djur är relativt lätt. Djur fängslar oss människor, vuxna som 
barn. Samtliga elever var aktiva när vi samtalade om boken/bilderna och om djur kan 
kommunicera. De målade ivrigt sina egna "pratade" djur. Ingen elev tyckte det var tråkigt 
eller var utan fantasi, vilket gör att jag kan dra slutsatsen att eleverna tyckte att det var ett 
roligt tema. Om eleverna hade tyckt att det var tråkigt tror jag att en eller flera elever hade 
tappat fokus och det fortsatta samtalet om djur inte hade varit så intressant. Med andra ord kan 
man konstatera att djur är ett tacksamt tema och ja, de kan prata/kommunicera. Samtliga 
elever var överens om att djur pratar men att de gör det på sitt sätt. En del djur använder sig 
till och med av teckenspråk exv. en snigel med sina antenner. Jag tycker det är klokt tänkt av 
eleverna att komma på att djur faktiskt också kan använda sig av teckenspråk. Det behöver 
inte bara vara vi människor som gör det. 

Under hela samtalet försökte jag hålla mig så neutral som möjligt. Jag försökte mest föra 
samtalet framåt och ställa frågor för att uppmärksamma eleverna på bilden eller hjälpa en 
enskild elev i sitt resonemang. Om jag har förstått rätt av lärarna till klasserna så är detta 
första gången som eleverna har haft ett bildsamtal. Jag tycker de var mycket duktiga att föra 
ett samtal trots att de aldrig gjort det tidigare. Alla var verkligen delaktiga även de "tysta" 
eleverna. 

Eleverna var också mycket observanta med att hitta likheter och olikheter i bilderna. Bilderna 
var ju ganska så snarlika men ändå fanns det mycket som skilde dem åt. Eleverna hade inga 
svårigheter med att hitta skillnader. En elev konstaterade till och med att det är fler olikheter 
än det fanns likheter i bilderna och det tycker jag var mycket observant. Det var extra roligt 
att föra bildsamtal när eleverna själva kunde dra slutsatser.  

Brit Paulsen skriver i boken Estetik i förskolan att dagens barn inte är […] "vana vid 
stillbilder där de själva måste skapa historier." (Paulsen, 1996, s. 128) Eleverna hade fullt med 
idéer om dessa djur så det var inget jag kände av. Paulsen menar att en del barn kan behöva 
hjälp med att stanna upp och se på bilden. Det kan vara så att läraren behöver ställa frågor till 
eleverna som visar att läraren själv undrar över något, t.ex. Jag undrar om det kallt där? 
Varför står de där? Nu visade jag bilder ur en bok där de redan hade historien med sig och inte 
"lösryckta" bilder. Kanske hade jag fått ett annat resultat om jag visat en bild som inte hade en 
"färdig" berättelse med sig?  

Att dokumentera är lärorikt och nyttigt. Jag försöker verkligen att dokumentera mina arbeten 
med eleverna, både för min egen skull som pedagog men även för elever och föräldrar. Det är 
dock inte alltid så lätt att hinna med. Jag försöker främst dokumentera genom att ta kort på det 
vi gör för att komma ihåg vad som var bra eller mindre bra, ändra till nästa gång, skriva en 
liten kommentar till bilderna osv. Dock är det inte alltid så lätt att ta tillvara på korten. De blir 
tyvärr oftast kvar i kameran. Planeringstiden räcker inte alltid till. Jag tycker att jag har blivit 
bättre genom åren men detta kan naturligtvis bli ännu bättre. 
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Mina elever har bildmappar som de lägger sina bildalster i. Eleverna väljer alltså inte ut vilka 
bilder de lägger i sina bildmappar utan här läggs alla bilder så småningom. Portfolio är ett sätt 
att dokumentera elevernas arbeten. "En sammanställning av elevarbeten avsedd att visa på en 
enskild elevs insatser, framsteg och uppnådda resultat inom ett eller flera områden." 
(Lindström 2011, s.155) Vid samtalen med föräldrarna skulle barnen kunna få välja ut några 
bilder som de vill visa sina föräldrar och då berätta lite om varför de just valt dessa bilder. 
Tyvärr så medger inte alltid den tid som vi har till vårt förfogande detta. 

Att genomföra ett kulturprojekt är spännande och lärorikt. Vårt kulturprojekt Erasmus+ 
sträcker sig över två år där vi kommer få ta del av olika kulturer från olika länder. Vi tvingas 
också tänka över vad vi vill förmedla av vår kultur till de andra länderna. Ett kulturprojekt 
behöver inte enbart handla om konst utan kan även beröra ämne som musik, dans eller 
litteratur. Min skolas projekt handlar i första skedet om nationella författare, litteratur och 
bilder. Många böcker är illustrerade med bilder eller också får man skapa sig egna inre bilder 
till texten. Ofta är det så att ett tema berör flera ämnen och det är då bra om eleverna tillägnar 
sig kunskaper i de olika ämnena. På så sätt får de en röd tråd. Därför valde jag att i mitt arbete 
arbeta med "Gustava och Tex", som redan var känt för barnen och något som skolan har 
bestämt att vi ska arbeta med. Jag känner att det är viktigt att inte lyfta in något nytt för 
barnen utan fortsätta där de är. Därför blir förstås mitt arbete inte ett eget kulturprojekt i sig, 
men det är en del i ett internationellt kulturprojekt som är spännande att få delta i. 

Om jag själv skulle hålla i ett "eget" kulturprojekt finns det många bra checklistor i Handbok 
för planering av kulturprojekt i skolan (Kultur i väst, 2010). Här får man tips och idéer. De är 
lätta att följa och det känns som om de har tänkt på precis allt, från beskrivningar till hur man 
förbereder, genomför och avslutar ett kulturprojekt. Det finns till och med förslag på hur ett 
kontrakt mellan en skola och en konstnär kan se ut. 

Mitt arbete är som sagt en liten del i vårt stora Erasmus+. Om tid och pengar hade funnits 
hade jag gärna velat bjuda in illustratören Sarah Sheppard. Tänk, vad häftigt för eleverna att 
få träffa en "riktig" konstnär, som både berättar och visar sitt yrkesutövande. I Handboken för 
planering av kulturprojekt i skolan (Kultur i väst, 2010) står det att syftet med boken är att 
underlätta möten mellan skolan och konstnärer. I vårt Erasmus+ projekt träffar vi inte någon 
konstnär fysiskt men vi kommer få ta del av varandras arbeten och förhoppningsvis öka vår 
förståelse för andra människors kulturer. 

Vid den här dokumentationen uppmärksammande jag främst en elev, som har det lite extra 
kämpigt i skolan. Finmotoriken är inte den bästa och det är inte alltid så lätt med ämnena i 
skolan. Eleven kämpade på bra och var den enda som inte blev nöjd med sin bild i första 
skedet, även om jag tyckte den var jättefin. Eftersom finmotoriken behöver tränas och det 
t.ex. är svårt att hålla i både en penna och en pensel blir det inte alltid som eleven tänkt sig. 
Eleven känner att han/hon vill mer än den klarar av att prestera. Det blir så tydligt när man 
dokumenterar att en del elever behöver extra hjälp och att vi lärare här har något viktigt att 
arbeta vidare med.  
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Man kan konstatera att djur är ett fängslande tema, där eleverna hade mycket att berätta. 
Oavsett om man är förtjust i djur eller hyser stor skräck för något, så fascinerar det oss 
människor, stora som små. 

5.1 Fortsatt forskning 

Det här arbetet är en liten del av ett större internationellt kulturprojekt Erasmus+. Eftersom 
projektet precis har startat har vi mycket kvar att fortsätta arbeta med. Jag själv får inte 
bestämma vad vi ska arbeta vidare med efter att första delen med nationella författare 
avslutas. Det finns en Erasmus+grupp som driver projektet framåt. Jag anser dock att det vore 
mycket intressant att titta på de olika ländernas konst. Vilka är deras kända konstnärer? Finns 
det många konstnärer? Känner vi redan till någon av deras "kända" konstnärer? Vilken 
konstnär anser vi är mest känd som "Sveriges konstnär"? Det här skulle vara spännande att 
forska vidare på. 
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