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Abstract
Studiens syfte har varit att undersöka hur de estetiska läroprocesserna tillämpas av bildlärare i
bildundervisningen för elever inom autismspektrum. Centrala frågor för studien har varit vilka
metoder/strategier bildlärare använder för att hjälpa elever inom autismspektrum med att skapa
bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Men även frågor om vilka
lärandesituationer som främjar kunskapsinhämtning och på vilket sätt som bildlärare återkopplar
till eleverna inom autismspektrum har tagits upp i denna studie. Studiens viktigaste resultat är att
lärarna använder estetiska läroprocesser för att förtydliga och skapa struktur i undervisningen
samt att lärarna använder olika visuella hjälpmedel för att hjälpa elever inom autismspektrum vid
undervisning av ämnet Bild. Det har också framkommit i studien att lärarna återkopplar muntligt,
instruerande, textbaserat och bildbaserat. Återkoppling till elever inom autismspektrum sker på
samma sätt som till elever utan diagnos men den bildbaserade och textbaserade återkopplingen
ansågs vara mer tydlig. I studien framkommer det att lärandesituationer som främjar
kunskapsinhämtning i ämnet Bild för målgruppen bygger på tydlighet, begränsad valmöjlighet,
visuellt stöd samt att utgå från elevernas specialintressen. Studien bygger på halvstrukturerade
intervjuer och empirin har analyserats utifrån Lars Lindströms modell för estetiska lärprocesser
OM, I, GENOM och MED-konst.
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Inledning
Den senaste tiden har vi kunnat följa karaktärer i serier och filmer som t.ex. Bron, Sherlock
Holmes eller humorserien The Big Bang Theory som uppvisar drag som påminner om
beteenden inom det som kallas för autismspektrum. Vi fascineras av karaktärernas sinne för
detaljer och slutledningsförmåga som hjälper dem att lösa komplicerade brott samtidigt som
vi skakar på huvudet över karaktärernas tafatthet i sociala situationer. Vi kanske tycker att
deras rutinbundenhet är lite charmig och rolig som t.ex. när en av karaktärerna avsnitt efter
avsnitt knackar rytmiskt på dörren hos grannen, alltid med nio knackningar.
Bilden vi får av dessa karaktärer från serier är fragmentarisk och bidrar kanske till
generaliseringar och myter kring personer inom autismspektrum. Fokus i serierna och
filmerna ligger trots allt inte i att förklara karaktärernas kognitiva stil. 1 Det är värt att
uppmärksamma att dessa karaktärer har fått plats inom populärkulturen och frågan är hur
dessa fiktiva karaktärer skulle upplevas som elever i en komplicerad skolmiljö?
I början av hösten 2016 gjorde Ekot en granskning av 43 beslut Skolinspektionen fattade
under året 2015 som rör fasthållningar av barn. Granskningen visar att Skolinspektionen i 35
av fallen, kommer fram till att fasthållning inte varit kränkande utan är en rimlig metod.
I 32 av fallen har det visat sig att barnen har särskilda behov i skolan (SR, 2016).
Skolinspektionen har tagit tillbaka uttalandet om att detta varit en lämplig metod och en
intern utredning är på väg att göras.
Detta visar på att elever med kognitiv funktionsvariation är en särskilt utsatt grupp
eftersom deras diagnos inte kan ses med blotta ögat (Bogdashina, 2003). Vi reagerar ofta på
beteenden som skiljer sig från det ”normala” utan att ta hänsyn till orsakerna bakom.
Jag har sedan 2012 undervisat i ämnet Bild i en av de särskilda undervisningsgrupperna
för elever med autism i Malmö. Även inom denna verksamhet finns det ibland uppgivenhet
från skolpersonal som möter elever med problemskapande beteenden. Denna uppgivenhet
kan yttra sig med kommentarer som ”den bråkiga eleven”, ”hen som aldrig lyssnar”, ”som är
lat” eller ”som man inte vet vad en ska göra med”. Kanske beror det på att vi ibland
glömmer att se på världen via autismens lins och inte använder det som Theo Peeters,
forskare inom autism, beskriver som isbergsfilosofin, att gräva djupare efter orsakerna under
vattenytan istället för att fastna i symptom som syns på toppen (De Clercq, 2005).
Min utbildning i fri konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, har gett mig vissa
förutsättningar för att möta elever med autism och deras möjlighet att uttrycka sig visuellt.
Den konstnärliga processens gränsöverskridande användning av idéer, medier och uttryck
har varit till hjälp i undervisningen. Inom konst finns det fortfarande utrymme för
annorlunda tänkande vilket har gjort att jag har kunnat bemöta elever som kommunicerar på
ett icke-konventionellt sätt. Däremot har mitt möte med skolämnet Bild, läroplaner och
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Utsaga från Helene Tranqvists föreläsning i samband med utbildning vid Pedagogisk Perspektiv som menar
att istället för att fästa så stor vikt vid diagnoser kan man tänka att alla människor, oavsett diagnos, har sitt sätt
att förstå saker på, sin specifika kognitiva stil.
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kunskapskrav som bildar ramen för inlärning av skapande inte varit oproblematiskt i
förhållande till den målgrupp jag undervisar. Även mina föreställningar om att alla barn
tycker om att skapa har förändrats - att skapa är inte en självklarhet. Att arbeta med elever
inom autismspektrum kräver att många olika arbetsinsatser samverkar där föräldrakontakt,
bemötande och kommunikation är en del. De andra delarna är anpassningar i
skolundervisningen som gör att kunskapsinhämtningen och utvecklingen för målgruppen
blir möjlig. Enligt skollagen ska elever som har svårt att nå kunskapskraven “ ges stöd som
syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” (SFS,
2010:800, 3:3).
Utmaningarna för lärare som arbetar med målgruppen är många. Inte minst vid
bedömning av kunskapen. Kunskapskraven ställer höga krav på kognitiva förmågor som inte
är automatiserade hos elever inom autismspektrum (Dahlgren, 2002). Frågan är hur man kan
gå tillväga för att ge det stöd som en elev behöver på grund av sin funktionsvariation?
Personer med autism har svårigheter inom tre områden som har med tänkandet att göra.
Dessa är Theory of Mind (ToM), det vill säga förmågan att se sig själv utifrån och förstå hur
det egna beteendet påverkar andra, exekutiva funktioner vilka innebär förmågan att ha en
plan och genomföra den samt central koherens vilket innebär förmågan att se förstå
sammanhang och helheter menar Sven Olof Dahlgren, fil dr och psykolog (Dahlgren, 2002).
Om man läser kunskapskraven i Läroplanen för grundskola, förskola och fritidshem,
2011 (Lgr 11) för ämnet Bild utifrån ett autismperspektiv, visar det sig att den genomsyras
av de ovannämnda kognitiva funktionerna. Till exempel ToM, att ha förmågan att se sig
själv utifrån, vilket formuleras i kunskapskravet för Bild som att framställa olika typer av
berättande och informativa bilder som ska kommunicera erfarenheter, åsikter och
upplevelser. Likaså finns de exekutiva funktioner, att ha en plan och genomföra den, som i
ämnet Bild handlar om att utveckla egna idéer, formulera och välja handlingsalternativ som
ska leda arbetet framåt. Slutligen, central koherens, att se sammanhang och helheter, som i
kunskapskraven (Skolverket, 2011, 24) handlar om att tolka bilder och föra underbyggda
resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Min erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrum är att
undervisningssituationen kräver stora förberedelser och trots det fungerar undervisningen
bara vissa dagar. Att elever inom autismspektrum har enklare att ta till sig visuell
information misstolkas ibland med att eleverna har enklare att uttrycka sig i ämnet Bild.
Men när mina elever kliver in i bildsalen försvinner inte deras autism och jag måste tänka på
hur jag kan stödja de så att de utvecklas även inom ämnet Bild.
Estetiska läroprocesser är ett förhållningssätt till kunskap som kan tillämpas i alla ämnen
och inte enbart i de estetiska (Marner, 2005). Detta förhållningssätt till kunskap väcker min
nyfikenhet för hur estetiska läroprocesserna tillämpas av bildlärare i bildundervisningen med
elever inom autismspektrum.
Att arbetet med ämnet Bild och elever inom autismspektrum har visat sig vara en
utmaning med väldigt många frågor. Det är därför jag väljer att i denna studie fördjupa mig
ytterligare i området. Jag tycker det är viktigt att lärare i grundskolan i ämnet Bild har
verktyg och förståelse för varför vissa lärandesituationer blir svåra för elever inom
autismspektrum eftersom det i sin tur kan främja elevernas utveckling.
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Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur de estetiska läroprocesserna tillämpas av
bildlärare i bildundervisningen med elever inom autismspektrum.
Frågeställning:
-

Vilka metoder/strategier använder lärare i ämnet Bild för att hjälpa elever inom
autismspektrum med att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och
upplevelser?

-

Vilka lärandesituationer främjar kunskapsinhämtningen i ämnet Bild för elever inom
autismspektrum?

-

På vilket sätt ger lärare i ämnet Bild återkoppling till elever inom autismspektrum?

Bakgrund
Om ämnet Bild, särskilt stöd och formativ bedömning
Enligt de riktlinjer som är beskrivna i Lgr 11(Skolverket, 2011) ska alla som arbetar i skolan
uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. Elever som är i behov av särskilt
stöd ska få ett åtgärdsprogram utarbetat (SFS, 2010:800, 3:9). Enligt skollagen ska:
Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav
som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka
funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS, 2010:800, 3:3).

Enligt Skolverkets allmänna råd kring Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) innebär särskilt stöd att de insatser som görs har “en mer
ingripande karaktär som inte är möjliga att genomföra inom den ordinarie undervisningen”
och där omfattningen och varaktigheten är större än i t.ex. extra anpassningar. (Skolverket,
2014, 11). Åtgärdsprogrammet ska vara ett stöd vid planeringen och genomförandet av den
pedagogiska verksamheten kring eleven. Även för en elev som uppnår kunskapskraven men
har andra svårigheter såsom en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk
ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, eller koncentrationssvårigheter, som kan påverka
den framtida kunskapsutvecklingen, kan ett åtgärdsprogram utarbetas.
Läraren ska “ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande och stärka eleverna vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Lgr 11,
14). Att känna tillit till den egna förmågan innebär att den på något sätt synliggörs och under
Bedömning och betyg står det att skolan har som mål att eleverna ska “utveckla förmågan att
själva bedöma sina resultat och ställa egna och andras bedömning i relation till de egna
arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Lgr 11, 18 ). Detta kan kopplas till formativ
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bedömning och nyckelstrategi 5 (NS5), att aktivera elever till att äga sitt eget lärande som
Wiliam Dylan, professor i educational assessment, skriver om i boken Att Följa lärande formativ bedömning i praktiken (2013). Dylan beskriver fem strategier för formativ
bedömning där NS1 är att klargöra och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för
framsteg, NS2 handlar om att ha belägg för elevernas prestationer, NS3 fokuserar på att ge
feedback som för lärandet framåt. I NS4 aktiveras eleverna som läranderesurser för varandra
för att slutligen, som jag skriver ovan, kunna bedöma sitt eget lärande (NS5). Enligt
läroplanen ska läraren utifrån kursplanernas krav utvärdera varje elevs kunskapsutveckling
samt muntligt och skriftligt redovisa detta till eleven (Skolverket, 2011, 24 ).
Syftet med ämnet Bild är att eleverna ska “utveckla kunskaper om hur bilder skapas och
kan tolkas”. Bilder lyfts fram som betydelsefulla för människors sätt att tänka, lära och
uppleva sig själva och omvärlden samt att “kunskaper om bilder och bildkommunikation är
betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet”. Ett av
kunskapskraven i ämnet Bild är att framställa olika typer av berättande och informativa
bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser (Skolverket, 2011, 24 )
Vilka strategier bildlärare använder för att hjälpa eleverna inom autismspektrum att
arbeta med detta kunskapskrav samt på vilket sätt lärare i ämnet Bild ger återkoppling till
elever inom autismspektrum i deras kunskapsutveckling är utgångspunkten för denna studie.

Estetiska läroprocesser
Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete, skriver i Möten och medieringar (2005) om
olika förhållningssätt till kunskap som delas in i två kategorier: instrumentella läroprocesser
och estetiska läroprocesser. I den instrumentella läroprocessen blir eleven en behållare för
kunskap och läraren förmedlar en redan färdig kunskap. I centrum står fakta, reproduktion
och automatiserad kunskap, som några exempel. I de estetiska läroprocesserna är eleven i
sin tur en medskapare i en kunskapsprocess och läraren iscensätter kunskapssituationer
snarare än att bara förmedla de. Marner menar att kunskap finns i och genom olika medier
och genrer snarare än endast inom t.ex. skriftspråket, som används i en oproportionerlig
utsträckning med tanke på att vi befinner oss i ett informationssamhälle, i en tid som är den
mest bildtäta (Marner, 2005, 115).
De estetiska läroprocesserna kan omfatta alla ämnen och inte enbart det estetiska, och är
ett vidgat förhållningssätt till kunskap oavsett ämnesområde eller genre, ett verktyg för att
erövra kunskap inom alla ämnen och av alla lärare. Inom de estetiska läroprocesserna sker
ett möte mellan egna personliga erfarenheter, upplevelser och kunskaper via ett medium, en
form, eller gestaltning där konstnärliga arbetsmetoder blir en kunskapsväg. Hur dessa möten
äger rum och förhåller sig till varandra har Lars Lindström, professor i pedagogik, utvecklat
vidare och formulerat i en modell som identifierar viktiga aspekter av estetiska
läroprocesser. Jag kommer att använda modellen som ett analysverktyg och presentera det
närmare under avsnittet metod.

7

Ett spektrum - flera olika diagnoser
Eftersom det finns stora individuella variationer i hur någon inom autismspektrum tänker
och förstår omvärlden kommer jag att använda ordet funktionsvariation i stället för
funktionsnedsättning (Mesibov & Shea & Schopler, 2010). I samband med att de olika
delarna av funktionsvariationerna presenteras ger jag exempel från min egen erfarenhet av
att arbeta som lärare i Bild för att knyta det till ämnet.
Att befinna sig inom autismspektrumtillståndet innebär att ha en sammansatt
funktionsvariation som påverkar många aspekter av livet. Den korta beskrivning av
autismspektrumtillståndet som jag gör här nedan kommer delvis bestå av litteratur och
dokument som har en pedagogisk utgångspunkt. Däribland Arbeta med
autismspektrumtillstånd (2014) av Gunilla Gerland, författare och debattör som själv har
Aspergers syndrom. Hilde De Clercq, lingvisten och författaren som har skrivit boken
Autism från insidan (2007) som handlar om allt från basala behov till hur en autismvänlig
miljö kan skapas hemma och i skolan. Jag kommer även använda mig av litteratur från
forskare inom autism som Lorna Wing, Christopher Gillberg och Theo Peeters.
I Socialstyrelsens rapport Barn som tänker annorlunda från 2010 beskrivs
autismspektrumtillstånd som ett paraplybegrepp för flera olika diagnoser, däribland autism,
ADHD och Aspergers syndrom. Personer som har vad som kallas för “högfungerande
autism” har inte en störning i utvecklingen, vilket är annars vanligt förekommande inom
autism. Dit räknas också Aspergers syndrom där det inte finns så stora störningar i
språkutvecklingen eller den kognitiva utvecklingen. Även ADHD räknas in under
autismspektrum eftersom de problem som en person kan uppvisa kan påminna om autistiska
drag men har inte så svåra symtom att kriterierna för diagnosen uppfylls (Socialstyrelsen,
2010).

Autism - att tänka mycket
Symtomtriaden som är den sammanbindande länken i autism är utvecklad av Lorna Wing,
forskare inom autism. Den innebär begränsningar eller svårigheter inom tre områden:
förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation samt
svårigheter inom föreställningsförmågan, flexibilitet och variation i beteenden och intressen
(Wing, 2012). Begränsningarna innebär att de kognitiva funktionerna som behövs för att
utveckla socialt och språklig kommunikation är påverkade men även att
föreställningsförmågan och flexibiliteten påverkas (Socialstyrelsen, 2010 ). Wing menar att
den begränsade förmågan till social interaktion och förståelse av erfarenheter minskar i sin
tur förmågan att använda sig av information.
För att förstå personer inom autismspektrum behöver man ha förståelse för hur
funktionsvariationer påverkar den enskilde individen i förhållandet till den miljö hen
befinner sig i. Gunilla Gerland skriver i Arbeta med autismspektrumtillstånd att kognition är
mentala processer som har betydelse för hur man inhämtar och bearbetar information
(Gerland, 2014). Det finns tre områden som har med kognition (tänkandet) att göra, som är
påverkade vid autismspektrum. Dessa är Theory of mind (ToM), central koherens och
exekutiva funktioner (Dahlgren, 2002).
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Theory of Mind- att förstå sig själv och andra
En nedsatt förmåga att använda sig av Theory of mind (ToM) medför svårigheter att se sig
själv utifrån, förstå hur det egna beteendet påverkar andra och svårigheter att förstå avsikten
bakom människors beteenden, både verbala och icke verbala (Socialstyrelsen, 2010).
Gerland skriver om ToM som olika grader där den första är att förstå att andra människor
har tankar som skiljer sig från dem som man själv har, för att vidare förstå att andra
människor kan ha tankar och känslor om andra människor. Den sista graden är att ha
förmågan att se sig själv utifrån eller förstå hur andra kan uppfatta en (Gerland, 2014).
Lorna Wing, forskare inom autism, menar att detta kan påverka hur personer med autism
lär sig av erfarenheter, att det påverkar förmågan att sätta samman olika typer av information
från tidigare minnen och nutida händelser samt hur de tolkar världen. Wing menar att
personer med autism inte verkar känna mening med att ha erfarenheter (Wing, 1998). En
nedsatt förmåga av ToM, menar Gerland, har stora konsekvenser i praktiken eftersom det
påverkar förmågan att kommunicera ömsesidigt. Förmågan att använda sig av ToM kan vara
försenad hos personer med autism och hur utvecklad den är varierar från person till person.
En förståelse för detta är viktig, menar Gerland, för att kunna möta personen där hen
befinner sig (Gerland, 2014).
Min erfarenhet av att undervisa elever inom autismspektrum i ämnet Bild är att nya
arbetsområden eller tekniker ofta möts av stort motstånd. Detta skulle kunna kopplas till att
eleverna har svårt att skapa inre bilder av sig själva i nya sammanhang, vilket skapar en oro
och därför blir situationer där nya tekniker eller områden som presenteras svåra för eleven
att hantera. Det kan ta väldigt lång tid för vissa elever att pröva nya sätt att arbeta på eller att
använda nya kunskaper i ämnet under bildlektionerna, men även att se sin egen del i hur de
har arbetat som att t.ex. beskriva en arbetsprocess. Att beskriva eller ge omdöme om det
egna arbetet kan resultera i att eleven i första hand säger “jag vet inte”. Eleverna behöver
också mycket stöd vid arbeten med bildanalys och arbete med bilders konnotation eftersom
bilder kan tolkas och upplevas på flera olika sätt.

Central koherens - att förstå hur omvärlden hänger ihop
Bristande funktioner i central koherens medför bland annat bristande förmåga att se
sammanhang. Vi förstår ett sammanhang blixtsnabbt och ofta omedvetet. Personer med
autism har en nedsatt förmåga i central koherens vilket innebär att det blir svårt att se en
sammanhängande helhet, man uppfattar inte bakomliggande sammanhang som andra gör.
Det kan vara konkreta, enskilda detaljer som ger mening istället för helheten och
sammanhanget. Detta kallas även för sammanhangsblindhet vilket bland annat orsakar att
det blir svårt att rikta uppmärksamhet mot relevant information, upprätthålla
uppmärksamheten, skifta uppmärksamhet när så behövs och svårt att uppmärksamma flera
saker samtidigt (Dahlgren, 2002).
Hilde De Clercq, lingvist och författare, skriver att perception spelar en större roll för
barn med autism och detaljerna får ett övertag. Det är enklare att hitta visuella likheter med
olika föremål än underförstådda likheter, som t.ex. att para ihop identiska föremål som två
svarta plastkammar med varandra men det kan vara svårare att första föremålets funktionella
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motsvarighet som att para ihop en kam med en borste (De Clercq, 2007).
Att inte förstå hur saker relaterar till varandra och skapar ett större sammanhang kan
medföra svårigheter i uppgifter som till exempel bygger på att en idé först ska bli en skiss
för att senare utvecklas till en teckning eller målning. Det kan vara svårt för en elev att förstå
meningen med detta sätt att arbeta och hur de olika delarna bygger på varandra och hör ihop.
Att vidareutveckla idéer eller bearbeta sina arbeten är något som de flesta av mina elever
ogärna gör. Att enskilda moment i ett händelseförlopp ger mening istället för ett större
sammanhang kan innebära att en elev lägger mycket energi på en sak som gör att arbetet inte
drivs framåt, att eleven verkar “fastna” i ett arbetsmoment. Det kan resultera i att det som
skulle bli en snabb skiss istället blir en väldigt noggrann teckning eller att samma område i
en tavla målas om och om igen. Det kan också vara svårt för eleverna att se samband mellan
olika bilder och konstverk samt göra kopplingar till olika företeelser i omvärlden som är ett
av kunskapskraven (Skolverket, 2011).

Exekutiva funktioner - att ha en plan och kunna genomföra den
De flesta av mina elever har svårt att veta i vilken ordning en uppgift ska göras. Några kan
ha en väldigt tydlig bild över hur slutresultatet ska bli, men har svårt att veta i vilka steg
uppgiften ska genomföras. Det kan handla om saker som har med progression att göra, som
att omvandla en idé till en färdig produkt till hur en ska göra för att en form de tecknat ska
upplevas som tredimensionell. Även att hitta alternativa lösningar om inte tydliga val
presenteras kan vara svårt och gör att arbetet kan avstanna. De exekutiva funktionerna
innebär att man kan genomföra saker i rätt ordning, att ha en plan som man håller sig till och
att genomföra den. Det gäller även att ha förmågan att byta strategi när ens plan inte håller.
För att detta ska fungera krävs uthållighet, föreställningsförmåga, flexibilitet och även
impulskontroll. Är de exekutiva funktionerna påverkade skapar det en rad problem som kan
yttra sig på olika sätt som ilska eller uppgivenhet eftersom man har svårt att se olika
lösningar på problem t.ex. när en teckning som en elev gjort inte blivit som hen tänkt sig
(Gerland, 2014).

Sinnesintryck
Personer med autism har ofta problem inom sinnesfunktioner och hanterar sinnesintrycken
på ett annorlunda sätt. Det kan vara svårt att hantera flera sinnesintryck samtidigt, till
exempel innebär det en svårighet i att en elev ska både se och höra samtidigt, skriver Lena
Pettersson, specialpedagog och Ingrid Liljeroth psykolog och docent i pedagogik. (Liljeroth
& Pettersson, 2011). Det betyder inte att felet ligger i själva sinnesorganet utan hur
intrycken hanteras i hjärnan. Svårigheter med att hantera sinnesintryck är inte ett kriterium
för autism och är vanlig bland personer utan diagnoser men inom autismspektrum är
besvären svårare och det är flera sinnen som berörs (Gerland, 2014). De sinnen som berörs
är den visuella perceptionen: synsinnet, den auditiva perceptionen: hörselsinnet, smak och
luktsinnet, det taktila sinnet men även balanssinnet samt muskel och ledsinnet. Gerland tar
även upp vad hon kallar för signaler inifrån kroppen, som till exempel smärta eller hunger
som kan vara svåra för personer inom autismspektrum att tolka (Gerland, 2014). Även
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prosopagnosi (ansiktsblindhet) är vanligt förekommande inom autism. Olga Bogdashina, fil
dr i lingvistik, skriver att ansiktsblindhet gör att det blir svårt att förstå och uttrycka egna
känslor och tolka och förstå andras eftersom det är svårt att tolka gester, minspel och
ansiktsuttryck (2003). Det i sin tur påverkar det ömsesidiga samspelet och kommunikationen
med omvärlden.

Visuell perception
I den visuella perceptionen ingår lokalsinne som gör att det kan vara svårt inte bara att hitta
rätt i ett större geografiskt område men även att förstå och kunna orientera sig i ett rum som
exempelvis har två dörrar. Även spatiala relationer hänger ihop med visuell perception och
handlar om hur saker förhåller sig till varandra och kan till exempel innebära svårigheter
med att organisera något på papper. Att vara ljuskänslig är väldigt vanligt inom autism och
det är inte ovanligt med strategier som att dra ner luvan över huvudet eller att använda en
keps. Detaljorientering kan innebära svårigheter med att förstå en illustration, det kan vara
enskilda detaljer som ger mening istället för att se och förstå illustrationens hela mening
(central koherens). Istället för att ta in hela bildens betydelse kan det vara ett enskilt streck
som upplevs fel som hamnar i fokus (Gerland, 2014). Det är inte ovanligt att mina elever
blir väldigt upprörda och arga under tiden de exempelvis tecknar eller att de tar sönder sina
arbeten. Vid observationer har jag kunnat se att det kan handla små “avvikelser” i hur de
genomför en arbetsuppgift, som till exempel hur eleven tecknat linjerna, och att det inte
blivit som eleven tänkt sig. Det kan vara svårt för en elev att i stunden förstå att “misstaget”
kan korrigeras genom att exempelvis sudda ut det som blivit fel och därför kan arbetet
avstanna eller rivas sönder.

Hur information bearbetas
De Clercq skriver att personer med autism har långsammare informationsbearbetning. Det
tar tid att avkoda information. Denna fördröjda processande och ibland fördröjd reaktion kan
misstolkas som att personer med autism är långsamma. Personer med autism har förklarat att
tiden går otroligt fort för dem eftersom de hela tiden tänker och processar information (De
Clercq, 2007). Gerland är inne på samma spår och motsätter sig att personer inom
autismspektrumet skulle ha ett annorlunda sätt att tänka på utan menar att personen inom
spektrumet har mycket att tänka på för att klara sig. Hon lyfter fram detta som en styrka då
det ständiga processande av information ger möjlighet att utveckla tänkandet (Gerland,
2014).
Detta ständiga processande bekräftas också av Temple Grandin, professor i
veterinärvetenskap vid Colorado University, som själv har autism och som är en väldigt
viktig person för förståelsen av autism. Grandin berättar om sitt tänkande som uteslutande är
visuellt:
Jag är inte snabbtänkt, eftersom det tar en stund för mig att forma en bild av vad jag hör, som
en videofilm. Jag minns inte vad folk säger till mig, om jag inte kan omvandla deras verbala
information till visuella bilder. De flesta människor i den så kallade normala världen tänker i
ord, men för mig är språk och ord främmande. Jag tänker helt och hållet i bilder. Visuellt
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tänkande är ungefär som att reprisköra filmer i mitt minnes videobandspelare. Den metoden
är långsammare än verbalt tänkande. Det tar tid att spela upp ett videoband i min fantasi.
(Gillberg & Peeters, 2002 )

Eftersom många personer med autism har dåligt auditivt korttidsminne blir det svårt att ta
till sig information som bygger på tal. Därför föredrar personer som tänker visuellt att ta till
sig verbal information i form av skrift eller när instruktionen presenteras i visuella steg i
form av bilder eller foton (Bogdashina, 2003).

Minnet
Bogdashina menar att det är vanligt att personer med autism har svårt att verbalt minnas
saker men att minnen kan framkallas genom sinnen som luktsinnet eller synsinnet. En del
personer med autism har fotografiskt minne vilket underlättar i en del sammanhang men
trots detta har en del svårigheter med att känna igen saker eller minnas vardagliga saker som
vilka inköp de tänkt göra. Anledningen till detta tros vara att personer med autism har svårt
att utveckla ett personligt minne för vissa händelser eftersom de inte ser sig som en deltagare
i händelser, menar Bogdashina. Detta försvårar att samla in personliga minnen (Bogdashina,
2003)
För att underlätta för personer med att minnas är det viktig att ge ledtrådar som kan
starta igång minnet. Vidare skriver Bogdashina om skillnaden mellan associativa minnet och
det verbala minnet. Det verbala minnet är linjärt till skillnad från det associativa minnet som
är icke-linjärt och kommer igång med hjälp av sensoriska stimuli som lukter, beröring, ord
(skrivna). Bogdashina menar att många personer med autism använder det associativt minne
som kompensation för att de inte klarar av att bearbeta information snabbt. Likt De Clercq
(2007) menar Bogdashina att den fördröja bearbetning gör att informationen inte bearbetas i
stunden den upplevs. Därför kan det verka som att personer med autism är långsammare
eller att de tappar tråden i ett samtal när de egentligen konstant bearbetar olika sinnesintryck.

Föreställningsförmågan
En av svårigheterna med att ha funktionsvariation autism är föreställningsförmågan. Detta
innebär delvis en begränsad repertoar, inte bara av beteenden utan även intressen. Den
bristande föreställningsförmågan påverkar elevernas förmåga att hitta på nya saker och det
blir svårt att föreställa sig en aktivitet eller situation som inte upplevts tidigare
(Socialstyrelsen, 2010, ). Föreställningsförmågan ska inte tolkas som bristande fantasi. I
artikeln A puzzle within the puzzle: Imagination and Autism, diskuterar Peter Vermeulen,
forskare inom autism, det mångsidiga begreppet imagination (2006). Definitionen av det
engelska ordet imagination är fantasi men även inbillning eller föreställning och förknippas
med kreativitet och originalitet, en förmåga att kunna skapa berättelser, konst eller nya
produkter. En definition av begreppet föreställning/imagination är förmågan att forma
mentala bilder av något utan yttre stimuli. Forskning visar att personer med autism inte
saknar förmågan att föreställa sig saker, framförallt om det handlar om något konkret, som
objekt. Däremot är det svårare att föreställa sig saker som är mer abstrakta, som är mindre
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visuella eller konkreta som t.ex. känslor, idéer eller tankar och sociala företeelser som
vänskap eller ärlighet menar Vermeulen.
Christopher Gillberg, professor i barn och ungdomspsykiatri och Theo Peeters,
neurolingvist som specialiserar sig på autism, skriver att fantasi eller föreställningsförmåga
handlar om att kunna hitta flera betydelser i det en iakttar och att ha en förmåga att
“överskrida det bokstavliga”. Personer med autism menar att de har en hyperrealistisk
begreppsvärld vilket skapar problem när det används ord på ett icke-bokstavligt sätt som att
t.ex. använda sig av ironi eller att använda tvetydiga budskap. Gillberg och Peeters
sammanfattar att för en person med autism skapar detta en upplevelse av att vara “en
hyperrealist i en värld befolkad av surrealister ” (Gillberg & Peeters, 2002, 16).

Tydliggörande pedagogik
Gillberg och Peeters poängterar att personer med autism inte bara har en försenad
utveckling, de utvecklas på ett annorlunda sätt. Det krävs tydliggörande med mycket visuellt
stöd och inte bara förenkling, som är den vanligaste strategin pedagoger använder sig av vid
arbete med elever som har en försenad utveckling (Gillberg & Peeters, 2002).
Tydliggörande pedagogik (Structured Teaching) är en del av det omfattande TEACCHprogrammet, som utvecklades i USA under 1960-talet av psykologerna Eric Schopler, Gary
B. Mesibov m.fl. TEACCH som är en förkortning av Treatment and Education of Autistic
and related Communication handicapped Children, är en tydliggörande pedagogik med
strikta ramar som gör att individen har delvis kontroll över inlärningssituationer vilket ska
resultera i att hen fungerar så självständigt som möjligt och kan arbeta utifrån sina egna
förutsättningar. Man använder sig av olika scheman som beskriver allt från hur dagen
kommer att se ut, till hur ett arbetsmoment ska genomföras och i vilken ordning uppgiften
ska göras.
I tydliggörande pedagogik arbetar man utifrån en rad frågor. Varje aktivitet ska ha en
bestämd plats, därför är frågan var aktiviteten ska äga rum central. Andra viktiga frågor är
vad det är som eleven ska göra och i vilken ordning? När ska exempelvis en uppgift eller
aktivitet göras och hur länge ska den pågå? Hur mycket ska eleven göra och vad händer sen,
när uppgiften eller aktiviteten är genomförd? (Mesibov & Shea & Schopler, 2010, 77ff).

Tidigare forskning
Det finns mycket forskning kring autism och pedagogik (Mesibov & Shea & Schopler,
2010, De Clerq, 2007, Gerland, 2014). Däremot är det svårare att hitta vetenskapliga studier
som tar upp ämnet Bild och autism. Jag valt att använda mig av Lena Sundbaums
magisteruppsats från 2001, Jane Andersson och Eva Sträng examensarbete från 2006 och
Therese Rinderuds examensarbete från 2016, trots att de inte räknas som vetenskapliga
studier, eftersom dessa arbeten har tydliga kopplingar till vetenskaplig litteratur om
autismspektrum och värdefull information om hur man kan arbeta med bilder och
bildundervisning.
Lena Sundbaums magisteruppsats från 2001 som handlar om vilka pedagogiska
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strategier som kan användas för att stimulera fantasi och kreativitet hos barn med autism.
Studien tar upp intressanta strategier som kan var behjälpliga vid arbete med estetiska
uttrycksformer. Sundbaum kommer fram till, vilket också styrks av tidigare studier,
(Gillberg & Peeters, 2002, Vermeulen, 2006) att barn med autism, trots bristande
föreställningsförmåga, kan skapa bilder men med färre förslag och med en begränsad
variation i hur bilderna utformas. Sundbaums studie visar också att pedagogens roll och
bemötande i undervisningen av ämnet Bild som aktiv och lyhörd påverkar elevernas
engagemang. En viktig förutsättning för att inlärning och utveckling av flexibilitet hos
eleverna med autism ska kunna äga rum, även inom ämnet Bild, är en trygg miljö och trygg
personal.
Sundbaum kommer fram till nio pedagogiska strategier som hon formulerar i en modell
där pedagogens aktiva roll, reflektion och dokumentation är viktiga redskap. Modellens nio
steg är att: 1) se möjligheter 2) inspirera och fantisera 3) variera 4) arbeta processinriktat 5)
ge praktiska kunskaper och erfarenheter 6) utveckla och stimulera problemlösningsförmågan
7) skapa en trygg och lustfylld lärmiljö 8) utveckla och bredda specialintressen och slutligen
9) ge sinnesupplevelser (Sundbaum, 2001, 50). Sundbaum lyfter också fram vikten av att
synliggöra meningssammanhang och orsakssamband så att det blir tydliga för eleven
eftersom detta, menar hon, hjälper eleverna med att utveckla problemlösningsförmågan.
Frågor som “Hur har du tänkt dig?”, “ Hur ska vi göra?”, “Hur har vi gjort förut?”, “ Vad
behöver vi för material?”, “ Hur kan vi få tag på detta?” och “Hur blev det?” hjälper
eleverna att bland annat kunna planera sitt arbete, ta reda på fakta och utvärdera sitt arbete
(Sundbaum, 2001, 33).
Jane Andersson och Eva Sträng har i sitt examensarbete från 2006 utforskat hur bilder
påverkar förståelse och kommunikation för personer inom autism. Deras studie relaterar till
hur bilder förstås men inte hur de skapas. Andersson och Sträng tar upp vikten att vara
medveten om den makt som språk har. Denna makt över språket kan skapa en utsatthet för
personer som inte kan kommunicera på samma villkor. För att motverka denna utsatthet är
det viktigt att anpassa sin kommunikation för att ett möte mellan olika roller, som t.ex. lärare
och elev ska kunna äga rum. I studien konstaterar Andersson och Sträng att användning av
bilder i kommunikation med personer med autism ökar kommunikationen eftersom bilden
konkretiserar exempelvis den aktivitet som ska göras samt att bilden hjälper till att hålla
kvar i minnet det som ska göras eller den aktivitet som är pågående. Bilden ger också en
person med autism ökad självständighet och kontroll över en situation.
Den verbala kommunikationen är kanske ett effektivt sätt att förmedla information på
men den kräver en snabb bearbetning vilket är en svårighet för personer med autism som
behöver längre tid att sortera det talade språket. I studien framhåller Andersson och Sträng
vikten av att vara medveten om att bilder kan tolkas på många olika sätt och att förutom
denotation, bildens grundbetydelse, är det viktigt att tänka på vilka konnotationer,
bibetydelser som en betraktare kan uppfatta i en bild. Det framgår i studien att bilden är ett
viktigt komplement för både verbal och icke-verbal kommunikation men att bilden inte kan
fungera självständigt utan kräver att personal som arbetar med personer som har autism tar
ansvar för kommunikationen och är lyhörda för hur bilderna uppfattas och tolkas.
Therese Rinderuds examensarbete från 2016 tar upp vilka utmaningar bildlärare i
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grundskolan stöter på vid undervisning av elever med ADHD. I studien beskriver Rinderud
vilka anpassningar i miljön som bildlärare gör för att minska visuellt stimuli, som att
möblera med stora låsbara skåp eller att köra ut material på vagn under lektioner istället för
att all material står framme. Lärarna i studien upplever att eleverna med ADHD har en
längre startsträcka och att vissa elever har ett stort behov av att veta exakt vad som ska
hända under lektionen. Att ett arbetsområde som ska presenteras för eleverna med ADHD
kräver särskilt mycket tydlighet var något som samtliga bildlärare i studien var överens om.
Flera av lärarna skriver upp både när lektionen börjar och slutar samt kort information om
vad lektionen ska handla om. Anpassningar som att dela upp arbetsmomenten i mindre delar
och hjälp med att organisera genomförandet av arbetsmomenten framkommer i studien samt
att lärarna använder hjälpmedel som ljusbord, förlagor, mallar och datorer.
De anpassningar som görs bygger utifrån de kunskaper läraren har utifrån den relation
som läraren har med eleven och om diagnosen. Lärarna upplevde att bemötande av eleverna
var en viktig utgångspunkt undervisningen, som att t.ex. gå runt med en elev i klassrummet
och ge hen instruktioner istället för att sitta ner eftersom det inte var något som eleven
klarade av. Lärarna tyckte också att anpassningar i undervisning är nödvändiga men att de
inte var helt säkra på hur de anpassar sin undervisning. I studien framkommer det att de
assistenter som eleverna har i andra ämnen inte finns med som stöd under bildlektionerna
samt att bildlektionerna hölls i stora grupper. Resultaten i studien pekar på att lärarna i stor
utsträckning gör anpassningar i miljö men det drogs inga slutsatser om elever med ADHD
har särskilda svårigheter i bildundervisningen. Dock tog några av lärarna upp att en del
elever med ADHD har svårigheter med att framställa bilder i perspektiv, att komma på egna
idéer till uppgifterna och att se helheter.
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Metod
I God forskningssed står det att ”valet av metod för en forskningsuppgift är av avgörande
betydelse för resultatets värde och karaktär” (Vetenskapsrådet, 2011, 41). Kvalitativa
intervjuer används mest inom lärarutbildningen eftersom intervjuer ger intressanta resultat
om t.ex. elevers och lärares förkunskaper eller attityder menar Bo Johansson, fil dr och
docent i psykologi och Per Olov Svedner, universitetslektor i svenska (2010). Johannson och
Svedner menar att den kvalitativa intervjun ger kunskap som är användbara inom läraryrket.
Det som utmärker den kvalitativa intervjun är att några av frågeområden är bestämda i
förväg men frågorna kan variera från intervju till intervju beroende på vad den intervjuade
tar upp. Kunskap produceras i ett socialt samband mellan intervjuare och intervjuperson och
det krävs att intervjuaren har kunskap om det ämne som behandlas eftersom det underlättar
t.ex. att ställa följdfrågor för att följa upp intervjupersonens svar (Brinkmann & Kvale, 2009,
Svedner & Johansson, 2010). Svaren från den kvalitativa intervjun bearbetas vanligtvis
utefter tre alternativ; Gruppering efter uppfattningar, vilket innebär att man försöker hitta
återkommande teman som summeras till grupper, undergrupper med de olika
uppfattningarna och hur dessa grupper relaterar till varandra. Det andra alternativet är att
göra beskrivning av enskilda individer. Detta alternativ används i analys av t.ex. metoder
som vissa pedagogiska inriktningar har på ett specifikt område. Det tredje alternativet är att
göra grupperingar av individer, vilket innebär att göra grupperingar utifrån de uppfattningar
som informanter har/uttrycker (Svedner & Johansson, 2010).
Jag har valt att använda mig av en halvstrukturerad kvalitativ intervju eftersom den ger
möjlighet till uttömmande svar och frågorna kan anpassas på ett sätt som gör att
intervjupersonen får möjlighet att ta upp allt hen vill säga (Brinkmann & Kvale, 2009). Vid
bearbetning av empirin utgick jag från det första alternativet, att göra grupperingar efter
uppfattningar. Vidare har jag använt mig av Lars Lindströms modell för estetiska
lärprocesser där lärande I, OM, MED och GENOM-konst är central. Modellen förmedlar
också hur möten mellan olika representationsformer och olika sätt att förmedla kunskap på
äger rum som t.ex. via ämnesöverskridande arbetssätt där lärarens samspel med eleverna har
betydelse för elevernas kunskapsinhämtning.

Urval och avgränsning
För att komma i kontakt med bildlärare i grundskolan har jag delvis använt mig av kontakter
bland kollegor och vänner som har rekommenderat potentiella informanter och vissa skolors
interna sökmotorer. I sökmotorn har jag tillgång till information om vilka skolor som finns
men däremot framgår det inte alltid vilka ämnen som lärarna undervisar i. I de fallen har jag
istället kontaktat rektorer med bifogad information om intervjuerna med önskan om att
vidarebefordra denna till den berörda.
Till denna undersökning har jag har sökt specifikt efter lärare som har erfarenhet av att
arbeta med elever inom autismspektrum. Jag har sammanlagt kontaktat 14 lärare, däribland
fyra lärare som har varit rekommenderade av andra. Jag har också kontaktat grundskolor
som har autismgrupper i sin verksamhet via asperger-skola.se. Utöver de 14 lärarna och
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har jag också kontaktat 11 rektorer. Hälften av de bildlärarna som jag har kontaktat arbetar
inom verksamheter som har elever med behov av särskilt stöd integrerade i sin verksamhet.
Den andra hälften arbetar inom verksamheter som har särskilda autismgrupper. Av de 11
skolor som jag kontaktat via rektorerna har 6 av skolorna särskilda autismgrupper. En lärare
har kontaktats via telefon, all annan förfrågan har ägt rum via mail. Av de 11 rektorer som
jag har kontaktat har 7 rektorer ej besvarat på min förfrågan. En rektor har avböjt min
förfrågan att komma i kontakt med verksamhetens bildlärare då skolan inte har elever inom
autismspektrum. En rektor har meddelat att verksamhetens bildlärare är sjukskriven och
därför har en tillfällig vikarie tillsatts. Två rektorer har meddelat att de vidarebefordrat
informationen till verksamhetens bildlärare men dessa bildlärare har i sin tur inte hört av sig
till mig. Av de 14 tillfrågade lärarna har 5 gett sitt samtycke till att delta i denna studie. De
resterande lärarna har avböjt att delta i studien och en lärare har inte återkommit med något
svar på förfrågan.
Samtliga informanter har fått förfrågan om intervju skickad till sig som ett brev via mail,
även informanten som har kontaktats via telefon.

Informanterna
Av de fem informanter som har ställt upp på en intervju arbetar tre som bildlärare i
mellanstora städer i södra Sverige. En bildlärare arbetar i en mindre stad i södra Sverige och
en i en mellanstor stad i norra Sverige. Tre av intervjuerna har genomförts på platser valda
av bildlärarna, en intervju har genomförts via telefon och en via Skype på grund av stora
geografiska avstånd.
Lärare A har arbetat som bildlärare under 1 år på en skola där elever i årskurs 7 inte har
ämnet bild på sitt schema. Undervisningen sker i halvgrupp, vilket innebär att
gruppstorleken varierar mellan 12-17 elever. Lärare A är klassmentor tillsammans med en
annan lärare. I dagsläget är lärare A obehörig enligt skollagen men studerar för att få
behörighet i ämnet Bild.
Lärare B arbetar i en verksamhet där alla arbetar med genrepedagogik, vilket innebär att
lärarna arbetar med språkutveckling inom alla ämnen och där bland annat ett arbetsområde
delas upp i tydliga faser. Lärare B är utbildad bildlärare och specialpedagog och har arbetat
med ämnet Bild i 6 år på olika skolor. Lärare B undervisar i grupper där storleken varierar
mellan 10- 24 elever. Under vissa lektioner har lärare B en klassresurs utöver en eventuell
assistent som vissa elever har under lektionstid.
Lärare C har arbetat två år som bildlärare på högstadiet men har även tidigare undervisat
i ämnet Bild på mellanstadiet. Undervisningen sker i stora grupper mellan 20-30 elever. På
skolan där lärare C undervisar, har vissa elever assistenter som följer med till
bildlektionerna. Lärare C undervisar även en elev som har enskild undervisning på grund av
sin funktionsvariation. I dagsläget är lärare C obehörig enligt skollagen men studerar för att
få behörighet i ämnet Bild.
Lärare D har arbetat 8 år som bildlärare på en grundskola som har en autismgrupp och
även som bildlärare på särgymnasiet. Lärare D är speciallärare inom utvecklingsstörning
med specialisering bild. Lärare D undervisar i grupper mellan 7 - 10 elever där eleverna i
17

vissa grupper har assistenter.
Lärare E har arbetat som bildlärare i ett år och undervisar både på mellanstadiet och
högstadiet. Det förekommer regelbunden auskultation kollegor emellan men även i
samarbetet med ledning och skolans specialpedagog. Lärare E arbetar i stora grupper mellan
25-30 elever. Lärare E är obehörig enligt skollagen men studerar för att få behörighet i
ämnet Bild.

Analysmodell
Jag har använt Lars Lindströms modell för estetiska lärprocesser som ett analysverktyg för
att förstå vilka olika kunskapsformer som Lärarna använder sig av i sin undervisning av
elever inom autismspektrum.
I artikeln Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A Curriculum Study
formulerar Lars Lindström (2012), professor i pedagogik, en modell som identifierar viktiga
aspekter av estetiska läroprocesser. Lindström har sin utgångspunkt i den sociokulturella
traditionen där lärandet skapas ur olika möten och sker i ett samspel människor emellan.
Detta innebär att ny kunskap utvecklas eftersom dessa möten och samspel uppmuntrar till att
interagera med sin omgivning där tidigare kunskaper kan omformuleras och utvecklas. I
sådana möten genereras nya tankar och nya kunskaper förvärvas - utan denna interaktion
mellan människor och omvärld är utveckling och lärande inte möjlig (Jacobsson, 2012).
Nedan redogör jag för Lars Lindströms modell och de fyra aspekterna av estetiska
läroprocesser och hur den kan användas i undervisningen. Lindström menar att modellen
kan appliceras på alla estetiska ämnen och i beskrivningen av modellen relaterar jag till
ämnet Bild och konst.

Divergent och konvergent lärande
Lindströms modell för estetiska läroprocesser bygger på två aspekter där det ena är målet
och det andra är medel. Målet beskrivs som divergent och konvergent lärande vilket
Lindström menar är frågan om vad för slags lärande som ska användas genom estetiska
läroprocesser. Det konvergenta lärandet handlar om att lära sig något som redan är
förutbestämt och han tar upp baskunskaper som att t.ex. blanda färg, rita i perspektiv eller att
bygga upp ett ämnesspecifikt ordförråd. Den konvergenta kunskapen hjälper till att välja det
bästa alternativet i en specifik skapande situation. Det divergenta lärandet handlar om att
förena det man redan vet för att skapa något nytt eller som Lindström ger exempel på, hur en
stämning kan skapas i en bild på grund av färgvalet eller att skapa djup i en bild. Detta
lärande är mer intuitivt och undersökande och associeras mer med kreativitet.
Det divergenta och konvergenta lärandet ger mig möjlighet att se vilken slags kunskap
som lärarna använder sig av när de t.ex. arbetar med olika arbetsområden, om det är
instrumentella eller estetiska lärprocesser som äger rum, om det är överraskande kunskap
eller reproduktion som står i centrum.
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Mediespecifikt och medieneutralt lärande
Den andra frågan är på vilket sätt/hur estetiska läroprocesser används för att nå olika mål.
Lindström beskriver medel som mediespecifikt eller medieneutralt, där fokus i det
mediespecifika lärandet är vilken slags representation som används (ord, dans, bilder)
medan ett medieneutralt lärande fokuserar på kunskaper som är knutna till andra områden
som t.ex. läroplanens värdegrund.
Lindström menar att i ett mediespecifikt lärande (estetiska läroprocesser) är
representationen för budskapet centralt. Budskapet formas på grund av hur det uttrycks. För
att uttrycka en idé eller uppnå en visuell effekt måste man känna till de verktyg som ska
användas för att nå det eftersträvade effekten och i vilket sammanhang. Detta till skillnad
från medieneutralt lärande där budskapet inte är beroende av mediet. Vilket medium som
används för att uttrycka budskapet är inte centralt. I ett medieneutralt sammanhang saknas
fokus på olika uttrycksmedel, istället användas olika uttrycksmedel för att undersöka ett
område inom andra ämnen än estetiska. Resultatet av undersökningen av ämnesområdet blir
det samma oavsett vilket medium som används.
Det mediespecifikt och medieneutrala lärandet ger mig möjlighet att förstå hur och i
vilket syfte som lärarna använder olika medier i sin undervisning och i de olika
arbetsområden - hur val av medel påverkar det som är målet med undervisningen.

Lindströms modell OM, I, MED och GENOM
Genom att förena målet (det divergenta och konvergenta lärandet) med medel
(mediespecifikt och medieneutralt lärande) skapar Lindströms en tabell med fyra celler och
fyra aspekter av lärande. Dessa är lära OM, I, MED och GENOM konst.

Bild1: Lindström, 2008, KRUT, nr 133/1334, sid 62

Att lära OM-konst handlar om att lära sig baskunskaper som att lära känna olika genre,
konstnärer eller tekniker. Lära I-konst går ut på att pröva nya tekniker, experimentera med
material eller försöka få fram en stämning. Att lära MED-konst är ofta ämnesövergripande
på så sätt att en lär sig om ett område genom att använda sig av estetiska läroprocesser. Att
lära GENOM-konst innebär en metakognitiv utveckling som resulterar i att man lär sig
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egenskaper som t.ex. uthållighet eller reflektion kring sitt arbete. Genom att utgå från
modellen kan jag se vilken slags kunskapssfär som eleverna befinner sig inom och det
förtydligar vilken slags kunskap som är i fokus. Det förtydligar också lärarens roll som
iscensättare av kunskap eller förmedlare av redan existerande kunskap.
Lindström skriver vidare att denna modell ska ses som ett komplement i estetiskt lärande
och att de olika delarna ska integreras med varandra och stödja varandra på ett ickehierarkiskt sätt med fokus på alla fyra aspekter.

Fyra undervisningsstilar
Lindström har utifrån modellen definierat fyra olika undervisningsstilar. De olika stilarna
ska inte ses som specifika personlighetsdrag en lärare kan ha och som uttrycks i
undervisningen, skriver Lindström, utan ska ses som lärarens verktyg i form av en bred
repertoar i undervisningen. Istället för att söka efter “Den Bästa Metoden” kan läraren
istället använda sig av dessa stilar som undervisningsstrategier. De fyra
undervisningsstilarna är Instruktören, Iscensättaren, Vägvisaren och Pedagogen. 2
Instruktören fokuserar på att lära OM ämnet Bild genom att t.ex. demonstrera hur olika
tekniker används. Eleven i sin tur reproducerar ett innehåll och kunskap som är i förväg
bestämt av läraren. Lärandet är konvergent, då det handlar om att lära sig något som är
förutbestämt och vars utfall läraren känner till.
Iscensättaren lär I ämnet Bild. Lärandet är divergent och kunskaper används för att nå
nya resultat. Här är kunskapen förvånade eftersom resultatet är okänt för både läraren och
eleven. Läraren som iscensättare har en flexibel roll och används av eleverna i ett
undervisningssammanhang som den person som har erfarenhet inom området.
Vägvisarens roll är att lära MED ämnet Bild. Lärandet är medieneutral - oavsett medium
nås samma resultat eftersom syftet med lärandet är i förväg bestämt. Här är ämnesövergripande lärande och samarbeten i fokus där resultatet presenteras i medium som
kopplas till estetiska uttryck så som film eller dans.
Pedagogen lär GENOM ämnet Bild då resultatet inte är givet på förhand eller beroende
av särskilda kunskaper som är kopplade till ett ämne. Här lär man sig om egenskaper som
ligger utanför ett särskilt ämne, som är personlighetsutvecklande såsom eget ansvar eller
tålamod.
Utifrån de fyra undervisningsstilarna kan jag förstå vilken undervisningsstrategi som
lärarna använder sig av i en specifik situation. Det förtydligar också vilken strategi som
lärarna använder sig av vid att t.ex. förmedla feedback till eleverna.

2

I artikeln Aesthetic Learning About, In With and Through the Arts: A Curriculum Study använder Lindström
termerna the Instructor, the Faciliator, the Advisor och the Educator
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Genomförande
Nedan sammanfattar jag kort för hur empirin samlats och de intervjufrågor som har varit
utgångspunkten i denna studie. Jag redogör också för hur empirin har bearbetas efter de
genomförda intervjuerna och hur jag arbetat vidare med mitt material.

Intervjun
Utifrån studiens syfte att undersöka hur de estetiska läroprocesserna tillämpas av bildlärare i
bildundervisningen med elever inom autismspektrumet har jag formulerat frågor som kan
delas upp i två kategorier. Den första kategorin tar upp frågor om vilka metoder/strategier
som lärarna använder i ämnet Bild för att hjälpa elever inom autismspektrum med att skapa
bilder om egna erfarenheter, åsikter, upplevelser. Den andra kategorin av frågor har handlat
om hur lärare i ämnet Bild ger återkoppling till elever inom autismspektrum (Se bilaga 1).
Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och de frågor som formulerades till intervjuerna
var delvis inledande frågor med vissa potentiella uppföljningsfrågor och sonderande frågor
för att få fram så mycket information som möjligt (Brinkmann & Kvale, 2009).

Hur empirin har bearbetats
Alla intervjuer har spelats in via en app och har sedan transkriberats. Jag har lyssnat på
materialet flera gånger för att försäkra mig att jag återgett det skriftligt så noggrant som
möjligt. Materialet har först sammanställts under de frågor som intervjun bestod av för att
senare bearbetas ännu en gång. Vidare har intervjumaterialet skrivits ut och jag har sökt efter
återkommande teman, gemensamma beröringspunkter och skilda tillvägagångssätt utifrån de
uppfattningar som informanterna uttrycker (Johansson & Svedner, 2010 ).
Vid bearbetning av empirin har jag bland annat kunnat se samband mellan
arbetsområden som lärarna arbetar med och termerna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Jag har också kunnat urskilja hur lärarnas sätt att förmedla kunskap påverkar
lärandesituationer. Dessa samband och tillvägagångssätt har jag sedan analyserat utifrån
Lindströms modell för estetsiska läroprocesser. Genom att urskilja vad för slags kunskap
som står i centrum i de olika lärandesituationerna (målet) och på vilket sätt som kunskapen
ska nås på (medel) har jag kunnat applicera Lindströms modell OM, I, GENOM och MEDkonst på de olika sambanden och tillvägagångssätten. Dessa samband och tillvägagångssätt
har jag sammanfattat i fyra teman som jag presenterar under avsnittet Analys och Resultat.

Etiska aspekter
Informanterna till studien har blivit kontaktade i enlighet med Vetenskapsrådets
rekommendationer och riktlinjer som rör etiska aspekter som sekretess, tystnadsplikt,
anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna har fått ta del av
syftet med undersökningen och till vilket ändamål som uppgifterna har samlats samt att
deras deltagande är frivilligt och att de har rätt till att dra sig ur samarbetet när som helst.
Informanterna har även blivit informerade om hur intervjuerna ska genomföras, vem som
har tillgång till intervjuerna samt hur källdatan ska behandlas. Vad gäller konfidentialitet
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har informanterna fått information där det framgår att deras privata data inte kommer att
avslöjas (Brinkmann & Kvale, 2009).

Reflektioner
I artikeln Kontext och diskurs som lärandet villkor - en diskussion med utgångspunkt i
forskning kring estetisk verksamhet i skola och lärarutbildning, diskuterar Monica Lindgren
(2013) problematiken med den oreflekterade vardagliga estetiska undervisningen som inte
utmanar våra erfarenheter. Hon menar att det finns stora möjligheter i att utveckla en kritisk
och reflekterande pedagogik och att det i sin tur formar en självständig läraridentitet. Det
sker mycket i ett undervisningssammanhang som inte alltid går att beräkna i förväg och en
del av lösningar på olika problem uppstår i stunden.
Lindgrens text väckte funderingar kring hur jag arbetar och det som jag undersöker i
denna studie. Om problematiska situationer uppstår gång på gång när jag undervisar gör det
att jag blir tvungen att försöka kartlägga vad situationerna beror på och hur jag kan arbeta
med den problematik som uppstår. Jag tror att situationen är sådan för fler bildlärare men att
ha möjligheten, som Lindgren föreslår, att reflektera kritiskt kring sin pedagogiska situation
är något begränsad för lärare inom estetiska ämnen - den verksamhet jag arbetar inom är jag
den enda som har erfarenhet av att arbeta med bildämnet. Några informanter, vars
erfarenheter av arbete med elever med autism hade varit värdefulla i denna studie, har avböjt
att delta med anledning av att de inte känner att de har något att tillföra. Det väckte frågor
hos mig om vad det kunde bero på. Var orsaken till det svala intresset att delta i en studie,
förutom tidsbrist, en ovana att samtala kring bildämnet? Eller att forskningsvärlden inom
pedagogiska arbeten fortfarande är främmande för många lärare? Mina funderingar har
kretsat kring om min plötsliga och tillfälliga omvandling från lärare till forskare skapade en
obekväm situation för mina kollegor? Frågan jag ställer mig är om det hade varit enklare att
komma i kontakt med bildlärarna om jag hade tagit kontakt med dem i egenskap av
bildlärare som vill på ett informellt sätt (studiebesök) ställa frågor om hur mina kollegor
jobbar?
Vid genomförandet av intervjuerna dök svårigheter upp som att inte försöka styra
informanten i en riktning som jag kanske hade velat eller att ställa följdfrågor som skulle
kunna uppfattas av informanten som ifrågasättande. Det svåraste med att genomföra
intervjun via telefon var att jag inte kunde, via mitt kroppsspråk, visa ett intresse för vad hen
sa, samt att hela tiden vara på spänn för att inte avbryta vid fel tillfälle.
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Analys och Resultat
Materialet är indelat i fyra teman vilka har stigit fram ur den empiri jag har bearbetat. Dessa
är Tema 1: Att omtolka termerna åsikter, erfarenheter och upplevelser, Tema 2: faktorer som
påverkar termerna, Tema 3: Visuellt stöd i bildundervisningen samt Tema 4: fyra former av
återkoppling. Efter varje tema har jag gjort en kort sammanfattning.

Tema 1: Att omtolka termerna åsikter, erfarenheter och upplevelser
Ett av kunskapskraven är att “eleven kan framställa några olika typer av berättande och
informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser “ (Skolverket,
2011, 22) bildlärarna arbetar med dessa termer i sin undervisning genom en rad olika
arbetsområden och tillvägagångssätt. Termerna kan tolkas på olika sätt och flera av
bildlärarna uppger att termerna inte är något som ordagrant används i undervisningen.
Flera av lärarna väljer att utgå från arbetsområde om propagandabilder i sin undervisning för
att arbeta med åsikter. Att gestalta en nyhet och tidningsrubriker eller skapa bilder som utgår
från propagandaaffischer ger eleverna en möjlighet att förmedla ett politiskt budskap eller
ställningstagandet, menar lärare A och E. I uppgifterna använder sig lärarna av det
divergenta och mediespecifika lärandet vilket innebär att eleverna i dessa uppgifter utgår
från sina tidigare baskunskaper för att skapa något nytt och hur något uttrycks är centralt.
Eleverna lär I-konst eftersom de använder sina baskunskaper för att experimentera och
skapa nya bilder som uttrycker en åsikt. Men även i arbeten med parafraser eller uppgifter
där utgångspunkten har varit elevernas favoritkaraktärer från böcker, filmer, serier eller
tecknade serier kan eleverna uttrycka åsikter. Istället för exempelvis åsikter används ordet
“tolkning” eller ett förtydligande som “vad tycker du?”.
För att jag tror att många gånger så blir eleverna kanske också lite osäkra när man säger så.
“Men jag har inga speciella åsikter”. Men när man ställer frågan igen, “vad tycker du om” så
kan man ofta ge ett svar om man förenklar det lite så, då blir det en åsikt.

Även Lärare B menar att hen behöver förtydliga vad exempelvis en uppgift om åsikter
handlar om.
När jag introducerar en uppgift som kanske handlar om åsikter, så kan man ju göra det på
mer basala sätt och genom att jag kanske också i min introduktion till uppgiften tar ställning
för något och något extremt. För att det ska på något väcka en åsikt eller känsla i
klassrummet, att “Va!? står hon här och säger att...”. Och på något sätt går du ju också
enklare att leda in eleverna i att ta ställning för något.

Om åsikter är något en bildar sig, tolkas erfarenheter som “något eleverna går igenom” och
som löper under en längre tid, menar informanterna. Erfarenheter förknippas med ett
mediespecifikt lärande och lärande OM-konst som bygger på ett konvergent lärande.
Utgångspunkten är baskunskaper som att exempelvis blanda färg eller veta hur en skapar
rumslighet i en bild. Den konvergenta kunskapen handlar om att lära sig något där
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resultatet på förhand är bestämt. Detta är viktigt eftersom den kunskapen hjälper eleverna att
välja det bästa alternativet i ett specifikt skapande sammanhang. Informanterna uppger att
erfarenheter handlar om kännedom om en teknik som eleven kan demonstrera vid flera
tillfällen och i olika arbetsområden i bildundervisningen.
Jag tänker att det finns i nästan varenda uppgift utrymme för det kunskapskravet, om det är
praktiskt arbete. Att det kommer in på ett naturligt sätt. Man behöver inte skapa ett
arbetsområde för att få fram de förmågorna, utan de kommer igen hela tiden.
Men erfarenheter blir ju kanske också i ett annat steg. Alltså, när man har börjat inom ett
område, och det kommer igen i en uppgift senare under terminen, eller under nästa termin så
kan det ju vara en teknisk erfarenhet. På det sättet så testar man de förmågorna.

Upplevelser anses vara mer knutna till situationen här och nu och “ger något extra i
känsloregistret”. Flera av bildlärarna hade dock svårt att dra gränsen mellan erfarenheter och
upplevelser. Det kunde också vara problematiskt att arbeta med upplevelser.
Det kan vara svårt att närma sig personliga ämnen, för eleverna, just för att många sitter med
väldigt svåra erfarenheter bakom sig. Och jag tänker att jag ibland kan hamna i någon slags
feghet att vilja möta de mer privata tankarna. (---) När vi pratar om identitetsbegrepp eller
upplevelse så kan det ibland vara lite svårt att försöka hitta den gemensamma nämnaren. Och
det som kan vara problematiskt i en sånt här område, är att det blir, som vit person och som,
liksom, ‘medelsvensson’ försöka förstå deras uppväxtvillkor utan att det blir en negativ bild.
Upplevelser brukar vara erfarenheter som ger någonting extra. Svårt att definiera.
Upplevelse kan ses som en erfarenhet med en liten plus, som ger en en känslosam...nåt extra
i känsloregistret.

Lärare D berättar om ämnesövergripande samarbeten med exempelvis drama där
utgångspunkten har varit elevernas gemensamma upplevelse av någonting, som t.ex. en
teaterupplevelse som eleverna har sett eller ett teaterstycke som eleverna själva medverkat i.
Samarbetet mellan ämnet Bild och drama har gestaltats i utställningar eller ett
upplevelsetält där eleverna bidrog till att utforma tältet och arbetat med olika
sinnesupplevelser som ljus och ljud men även skulptur och bilder. Lärandet MED-konst i
detta ämnesövergripande samarbete är medieneutralt och konvergent då det handlar om att
återskapa en upplevelse genom att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Men
eleverna lär också GENOM-konst då det ger eleverna möjlighet att reflektera över sina
upplevelser och sitt arbete. Här är det inte på förhand bestämt vad förs slags reflektioner
som eleverna kommer att göra och därför blir lärandet divergent. Andra uppgifter där
upplevelser står i centrum är uppgifter som är fria och där eleverna t.ex. ombeds att måla
sina egna personliga upplevelser som läraren inte känner till om eleverna eller uppgifter där
eleverna har gjort miniatyrer av sig själva i lera. Dessa uppgifter bygger på medieneutralt
lärande eftersom uppgifterna inte är beroende av vilket medium som används. Eleverna lär
sig MED-konst om sådant som egna upplevelser genom att använda estetiska uttrycksmedel
men där resultatet av uppgiften skulle vara densamma om annat medium används istället.
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Sammanfattning
Termerna åsikter, erfarenheter och upplevelser tolkas på olika sätt och termerna används inte
ordagrant i undervisningen. Lärarna omtolkar termerna och istället för att t.ex. använda
termen åsikter används ordet “tolkning ”eller förtydligande formuleringar som “vad tycker
du?”. För att arbeta med åsikter utgår lärarna från olika arbetsområden som har sin
utgångspunkt i propagandabilder, att gestalta nyheter eller i tidningsrubriker. I dessa
uppgifter lär eleverna I-konst eftersom de utgår från sina tidigare baskunskaper för att skapa
något nytt - hur något uttrycks är centralt. Erfarenheter tolkas som “något som eleverna går
igenom” och som löper under en längre tid. Erfarenheter förknippas med ett mediespecifikt
lärande OM-konst där baskunskaper står i centrum och som eleverna har möjlighet att
demonstrera vid flera tillfällen och i olika arbetsmoment. Upplevelser anses vara knutna till
situationen här och nu och “ger något extra i känsloregistret”. Det kan vara problematiskt att
arbeta med elevers personliga upplevelser och flera av lärarna har svårt att dra gränsen
mellan vad som är erfarenhet och upplevelse. Ett sätt att arbeta med upplevelser är genom
ämnesövergripande samarbeten där utgångspunkten har varit elevernas gemensamma
upplevelse av en händelse. Här är lärandet medieneutralt och eleverna lär MED-konst då det
handlar om att skapa en upplevelse genom att använda olika estetiska uttrycksformer men
där resultatet av uppgiften skulle vara densamma om ett annat medium används istället. Men
i dessa situationer lär eleverna även GENOM-konst eftersom dessa situationer ger möjlighet
att reflektera över arbetsprocessen. Eleverna har också möjlighet att arbetat med upplevelser
i fria uppgifter och även i dessa lär eleverna MED-konst.

Tema 2: Faktorer som påverkar termerna
Vilka förutsättningar som elever inom autismspektrum har för att skapa bilder om
erfarenheter, åsikter och upplevelser ses som väldigt individuellt av lärarna. Att det i ämnet
Bild förekommer flera olika lösningar på hur ett problem kan lösas kan vara svårt för
eleverna, upplever flera av lärarna. Om en uppgift inte konkretiseras eller lämnas för öppen
upplever flera av lärarna att arbetet för eleverna inom autismspektrum avstannar. Samtidigt
ligger det problematiska i att det är eleverna själva som ska skapa bilder om sina egna
upplevelser, erfarenheter eller åsikter utan att läraren styr för mycket.
Det är ju ett fritt ämne, det går ju att lösa uppgiften på flera olika sätt, ofta, och då tror jag
faktiskt att valmöjligheterna blir för många ibland, för att man ska kunna välja.
Lämnar jag det för öppet så blir det tomt på pappret. Det händer ingenting. Det måste vara
väldigt tydligt. Och där ju också att jag inte kan styra för mycket, att det blir deras skapelser
och inte min, att jag säger vad de ska göra, utan att det är de som får fram bilden själv.
När jag är klar med den (genomgången) så märker jag ju ofta att eleven som ligger inom
autismspannet eller har koncentrationssvårigheter, eller både och, känner sig osäker på
konceptet. Då går jag fram eller att vi går iväg och tittar på materialet tillsammans och
konkretiserar det: “Först så tar du fram ditt papper sen så tar du fram penna, sen så ritar vi en
cirkel på pappret”. Och då kan det ju bli väldigt styrt.
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De flesta lärare upplever att elever inom autismspektrum har en begränsad repertoar och att
eleverna gärna vill teckna samma sak om och om igen, dock ses inte detta som ett direkt
hinder i hur eleverna kan arbeta med bilder som kommunicerar åsikter, erfarenheter och
upplevelser. Utmaningen, menar lärare D, ligger i att bredda elevernas repertoar samtidigt
som det är viktigt att ge eleverna utrymme för sitt specialintresse. Här är lärarens roll som
iscensättare en flexibel roll eftersom kunskapen är förvånande- resultatet är okänt för både
eleven och läraren. Lärandet sker I-konst eftersom tidigare kunskaper används för att nå nya
resultat. Utgångspunkten i arbete med åsikter, erfarenheter och upplevelser har varit olika
slags research för att väcka ett intresse hos eleverna.
Att förtydliga uppgifterna genom att använda sig av Internet, tidningar, böcker eller
genom att göra extrema jämförelser är några av de strategier som lärarna använder sig av.
Lärarna använder sig även av elevernas specialintressen, elevexempel och samtal som ett
sätt att väcka intresse. Lärandet är medieneutralt och eleverna lär MED-konst genom att
använda sig av ämnesövergripande medier som verktyg.
Då har det alltid varit samtalet. Det första, få igång ett samtal och ett intresse. Och mycket
samtal. Så när de ska sätta sig och skapar så har de redan bestämt sig vad som är rätt, vad de vill
med bilden.
Det handlar mycket om att försöka få dem att förstå uppgiften, tänker jag, förklara den. Kanske
vissa med elevexempel som har kommit långt i arbetsområdet: “titta så här har hen gjort. Förstår
du då vad jag menar? Ah! “. Då kanske man fattar. Och då kanske man har fått ord på
någonting. Och det kanske man inte förstod riktigt och när man såg nån annan göra det, då
kanske det funkar.
“Om du håller på med en del med ditt intresse så kanske kan du göra något om det”, för att då
har de sin erfarenhet där att bygga vidare på...så får man ge de: “du skulle kunna göra så här
eller på det här sättet”. Ge de ett alternativ och så får de själva fatta ett mål.

Flera av lärarna upplever att elever inom autismspektrum har goda förutsättningar för att
skapa bilder som kommunicerar åsikter, erfarenhet och upplevelser.
Jag tänker att bilden för en person som ligger inom autismspektrumspannet blir konkret, för
att det blir synligt vad man gör. Det kanske kan vara lättare att måla eller rita en känsla än att
försöka beskriva den med ord, vilket många elever med den här funktionsvariationen har
svårt att göra.

En aspekt som samtliga lärare tog upp var vikten av det personliga bemötandet av elever
inom autismspektrum och den tid som lärarna behöver för att förtydliga uppgifter för
eleverna. Många påpekar vikten av en trygg miljö samt att elever med samma diagnos kan
ha olika förutsättningar - det är viktigt att lära känna den enskilde eleven. Vid bemötandet av
elever inom autismspektrum är läraren i rollen av pedagog och fokus ligger på kunskaper
som inte är kopplade till ämnet Bild utan som snarare är personlighetsutvecklande som att
eleven lär sig att bygga relationer GENOM-konst.
26

Jag arbetar oftare, om det är en grupp med elever som jag inte känner, jobba på relationen
och förtroendet. Det finns studenter som inte kommer någonstans. Eleven kan säga till mig,
“nu är detta väldigt jobbigt” eller kunna visa det för mig och känna att det är ok. Det är det
första man måste ha.

Vilka förutsättningar som bildlärarna har för att utveckla strategier för att hjälpa eleverna att
skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser är beroende av delvis
egna erfarenheter av att arbeta med elever inom autismspektrum men också utifrån vilka
förutsättningar som finns i den verksamhet som lärarna arbetar i. Några av lärarna arbetar
inom verksamheter där det finns ett tydlig pedagogiskt ledarskap med kontinuerlig
fortbildning och samarbeten mellan specialpedagoger och IKT-pedagoger som kan vid
behov hjälpa till att hitta lösningar och hjälpmedel. Även andra lärares erfarenheter av att
arbeta med målgruppen och råd från specialpedagoger har lyfts fram som värdefull
information.
Så brukar det vara specialpedagog som brukar gå runt och kolla in på vissa lektioner, i vissa
klasser där det behövs mer stöd. Och när hon kommer in, ser saker, brukar hon ge en
feedback: ”Tänk på de här eleverna. Du skulle kunna göra så här istället”. Och det finns även
som en guide för varje elev som har kontakt med elevhälsan och tips vad som funkar bäst för
den här eleven. Och då kan det vara tips på står att: behöver ha betygskraven förklarade för
sig.

Några av lärarna upplever att de inte har eller har haft det stöd de behöver från ledningen för
att möta elever i behov av särskilt stöd. Lärare A var tidigare inte en del av ett arbetslag
vilket resulterade i att hen inte fick ta del av viktig information om hur hen skulle kunna
arbeta med målgruppen. Efter att själv ha tagit initiativ till att kontakta vissa elevers
mentorer fick hen förslag på hur hen skulle kunna göra i en undervisningssituation som t.ex.
att en tydlig struktur utformas för eleven eller att en elev kan ta paus i undervisningen
genom att använda ett specifikt tecken. Lärare A säger:
Så gav det rätt mycket när man fick reda på dem sakerna till slut. Men det var ingenting som
någon berättade för mig från början. Nu är jag själv klassmentor tillsammans med några
kollegor och man är mer på och förstår mer. Och det är nog så viktigt att man får hela bilden.

Sammanfattning
Faktorer som påverkar elevernas arbete med bilder som kommunicerar upplevelser,
erfarenheter och åsikter är för många elever: valmöjligheter, alltför fria uppgifter eller
uppgifter som inte konkretiseras. Samtidigt lyfter flera av lärarna det problematiska med att
det är eleverna själva som ska skapa bilder utan att lärarna styr för mycket. Lärarna upplever
att elever inom autismspektrum har goda förutsättningar att skapa bilder som kommunicerar
åsikter, erfarenheter och upplevelser och elevernas begränsade repertoar ses snarare som en
utmaning än ett hinder. Här är lärarens roll som iscensättare en flexibel roll då lärandet sker
I-konst. Tidigare kunskaper används för att nå nya resultat och kunskaper. Resultatet är
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förvånande och okänt både för läraren och eleven. Ett personligt bemötande i en trygg miljö
lyfts som viktiga aspekter av flera av lärarna. I sådana situationer är läraren i rollen av
pedagog och fokus ligger på kunskaper som inte är kopplade till ämnet Bild utan är snarare
personlighetsutvecklande, som att eleven lär sig att bygga relationer GENOM-konst.
Tillgång till Internet, tidningar, böcker, instruktionsfilmer, presentationer med bildstöd och
elevexempel samt kännedom om eleverna och deras specialintressen påverkar hur eleverna
kan arbeta med att skapa bilder som kommunicerar åsikter erfarenhet och upplevelser.
Lärandet är medieneutralt och eleverna lär MED-konst genom att använda sig av
ämnesövergripande medier som verktyg. Vilka förutsättningar som lärarna har för att
utveckla strategier för att kunna hjälpa eleverna är beroende delvis av erfarenhet av att
arbeta med målgruppen samt samarbete mellan verksamhetens personal.

Tema 3: Visuellt stöd i bildundervisningen
Samtliga lärare använder digitala tekniker i sin undervisning så som surfplattor,
klassrumsidor på nätet, presentationer med bildstöd eller instruktionsfilmer. De digitala
teknikerna, som i detta sammanhang är medieneutrala, används för olika ändamål, ibland
som presentationer av en uppgift och hur den kan lösas eller för research inför en uppgift.
Jag har ju, vi har ju alla, uppgifter på de olika klassernas classroom sidor. Och där har jag
skrivit ner en uppgiftsbeskrivning, och lite grann ett tillvägagångssätt och även hur det är
kopplat till kunskapskraven. Sen finns det även matrisen med, bedömningsmatriser är med
eftersom det är något som vi håller med i utvecklingsarbeten. Allt sånt finns med på deras
classroomssidor. Och då börjar jag med att gå igenom det på tavlan och visa det. Och där
kan jag lägga in bildexempel som jag tycker är talande och med små instruktionsfilmer, tips
som man hittat på youtube som är bra med konkreta tips på tekniker. Och så sen
kompletterade vi med lite fysiska tips som jag har här framme i klassrummet. Jag använder
tavlan mycket och sen är det en hel del diskussioner, kan man göra si kan man göra så, att
man alltså pratar öppet med varandra.

Lärare C tar upp nackdelen med att enbart använda sig av arbetsordningar på nätet med
många punkter för ett valt arbetsområdet. Det kan vara svårt att hänga med i en lista med
alltför många punkter och lärare C upplever att det finns elever som hade behövt en enskild
instruktion för varje lektion på bänken framför sig. Ett hinder att försöka anpassa detta för
elever på forumet på nätet, är att det inte finns utrymme i lärarens planering för att göra så
omfattande anpassningar. Flera av lärarna poängterar att det är viktigt att dela upp
uppgifterna och förtydliga dem för eleverna inom autismspektrumet eftersom för stora
arbetsområden gör att elevernas arbete stannar upp. Att informationen styckas upp i mindre
bitar gör att eleverna har enklare att orientera sig i vad de ska göra och inte halkar efter i sitt
arbete.
Lärare E har påpekat att hen inte försöker använda sig av alltför långa muntliga
genomgångar med mycket text.
Jag brukar försöka inte ha för mycket text. Stycka upp information, en slide med
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information om uppgiften som jag pratar utefter, och sen kommer det en bild på ett exempel
på hur de ska göra det. Så försöker jag inte vara för långrandig när jag pratar. Det är ganska
mycket fortbildning, som träffar på jobbet, där vi har andra lärare som berättar om olika
teman, som de kan lite mer om. Och då kan det vara exemplen hur man differentierar
uppgifter, det kan vara bra för elever som har svårigheter inom det här spektrumet eller
adhd.

Fördelar med att ha arbetsområden i punktform är att eleverna har större möjlighet att arbeta
mer självständigt eller att ta hjälp en kamrat.
Nästan alla arbetsområden har jag i punktform. Är det nåt som är väldigt lätt att förstå eller
ett kort arbetsområden kanske jag hoppar över det momentet men annars så ligger det som
en punktform. Så har man inte förstått vad jag har sagt kan man titta där då har jag inte tid att
hjälpa till just då kan man fråga en kompis, titta på den listan “du skulle göra detta nu.”

Det finns olika förutsättningar för hur lärarna kan använda sig av digitala tekniker. På vissa
av de skolor där lärarna arbetar har alla elever sin personliga surfplatta eller dator. Men de
flesta av lärarna uttrycker en viss begränsning i vilka möjligheter de har för att använda sig
av digitala tekniker.
Tavlan används i stor utsträckning för att förtydliga uppgifter med en dispositionslista
med information om vad som är målet med lektionen, hur långt eleverna ska hinna göra
under lektionen, vilket material som ska användas och i vilken ordning som uppgiften ska
utföras. Informationen på tavlan finns kvar under hela lektionen vilket ger eleverna
möjlighet att under lektionstiden titta på vad som de förväntas göra.
Men lärarna använder även andra sätt för att förtydliga uppgifter såsom bildstöd,
personliga scheman eller olika visuella exempel på hur en uppgift kan lösas.
Att jag använder mig av mycket bildstöd, visuellt stöd. Både för dem som har en kognitions
svårighet och för dem som har svårt, svår problematik med språket. Även olika sorters
genomgångar, filmer och individuell genomgång. (---) Jag har haft bildstöd till elever som
har stort behov av att använda pictogram och separata färgkodade scheman. Och det kan ju
fungera här också jag har haft elever som har bänkscheman här inne som har legat inom
autismspektrumspannet.
Det finns en del på tavlan där man skriver upp lektionsmål och den fungerar ganska bra. Där
står det datum och vecka och sen så börjar prata om det här borde vi hinna med idag och då
kan alltid gå tillbaka och kolla och då står det kvar för varje lektion.

Samtidigt kan det vara problematiskt att använda sig av ett visst material som utgångspunkt
då det kan som skapa stora förväntningar hos eleverna om hur de tror att uppgiften ska lösas.
I sådana situationer finns det utrymme för läraren att inta rollen som pedagog och lära
GENOM-konst om förväntningar och hur elever kan lära sig att t.ex. hantera en motgång.
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Så när de ska sätta sig och skapar så har de redan bestämt sig vad som är rätt, vad de vill
med bilden. Så det är , som sagt, kan bli otroligt besvikna om det inte blir på pappret som de
vill och om det inte blir som de tror är rätt. Jag kan exempelvis aldrig göra en förlaga för
elever med autism. För kommer jag med en förlaga eller exempel på vad man kan göra, så
får jag tio stycken exakt likadana.
Sen kan de ju låsa sig och bli väldigt, tydligt, jag ska visa en bild sen, av en elev i
konsthistoria, vi håller på med konsthistoria i 8:an, göra en parafras, som blev väldigt knäckt
av att det inte blev exakt som på originalbilden.

Flera av lärarna upplever att en utgångspunkt för att elever inom autismspektrum ska klara
av att arbeta med ämnet Bild är att de får tydlighet i vad det är som eleverna ska göra. Lärare
D påpekar även vikten av att eleverna ska veta vad som förväntas av dem.
I början ville jag att alla skulle skapa utifrån sin egen fantasi, och det skulle vara öppet och
fritt. Men efterhand har jag lärt mig att jag måste styra så mycket som möjligt. För att det
blir bättre då när jag styr och pekar. Att de blir rädda och osäkra när man inte pekar med hela
handen och styr dem i rätt riktning.

För att hjälpa eleverna med att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och
upplevelser använder lärarna samtal som utgångspunkt för att väcka tankar och idéer. Men
lärarna utgår även från mindmaps eller ”brainstormar” för att väcka tankar. Att titta i böcker,
tidningar, använda Internet eller utgå från elevernas egna bilder och specialintressen,
genererar också nya idéer .
Lärare B som arbetar med genrepedagogik menar att det även finns fördelar med att
använda sig av en undervisningsstruktur som elever känner igen från alla ämnen och som
konkretiserar ytterligare ämnet Bild.
Det konkretiserar min undervisning både för eleverna och för mig själv utifrån kursplanen.
Det blir tydligt på eller för vad…för att alla fyra faserna behandlar alla bildämnets teman
egentligen, skapa, analysera och samtala. Och det blir ju också tydligt för elever som har
ligger inom en autismspektrumstörning. Det är klart att det blir ett ytterligare sätt att kunna
konkretisera, att man känner igen undervisningen i och formen från alla lektioner egentligen.

Sammanfattning
För att tydliggöra uppgifterna för eleverna inom autismspektrum använder lärarna digitala
tekniker som är medieneutrala såsom classroomsidor, presentationer med bildstöd eller
instruktionsfilmer. Andra sätt att förtydliga uppgifter och arbetsområden på är genom att
använda listor i punktform, personliga instruktioner, visuella exempel men även samtal.
Lärarna använder även mindmaps, böcker, tidningar, Internet, elevexempel och
elevernas specialintressen som ett sätt att tydliggöra uppgifterna. Det anses i vissa fall vara
problematiskt att använda exempel eller förlagor eftersom det kan skapa stora förväntningar
hos eleverna om hur de tror att uppgiften ska lösas. I sådana situationer finns det utrymme
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för läraren att inta rollen som pedagog och lära GENOM-konst om förväntningar och hur
elever kan hantera motgångar. Tavlan används i stor utsträckning för att förtydliga uppgifter
med information om vad som är målet med lektionen, hur långt som eleverna ska hinna göra
under lektionen eller vilket material som ska användas. Eftersom informationen är
tillgänglig under hela lektionen har eleven möjlighet att orientera sig i vad för slags uppgift
hen arbetar med samt att det skapar en tydlighet i vad som förväntas av eleven. Det framkom
också att en gemensam undervisningsstruktur skapar en tydligare och tryggare
undervisningssituation för eleverna inom autismspektrum.

Tema 4: Fyra former av återkoppling
De flesta lärare återkopplar till eleverna inom autismspektrum på samma sätt som till elever
utan diagnos. Det har dock framkommit i intervjuerna att textbaserad återkoppling och
användning av elevernas egna arbeten som utgångspunkt för feedback gör att den blir mer
tydlig för eleverna inom autismspektrumet. De fyra sätt som lärare återkopplar på är
muntlig, instruerande, textbaserad och bildbaserad.
Samtliga lärare rör sig mycket i klassrummet för att kunna återkoppla till eleverna. Det
sker oftast genom hela lektionen men en lärare föredrar att återkoppla till eleverna mot slutet
av lektionen eftersom hen inte vill störa eleverna när de väl kommit igång med uppgifterna.
Läraren blir detta sammanhang iscensättaren då återkoppling sker framförallt i muntlig form
och handlar om att hjälpa eleverna att komma igång med uppgiften, komma vidare eller
synliggöra framsteg. Lärandet är divergent och kunskapen förvånande eftersom resultatet är
okänt för både läraren och eleven.
Ja, i klassrummet så har jag en färdig runt där jag går mellan varje bänk oavsett om jag
eleven behöver hjälp eller inte. Dels för att kunna följa deras process och få igång att få
eleverna som har svårt att sätta igång. Och för att få chansen att bekräfta, se, samtala kort
och det gör jag under lektionen ett par varv.
Om det är lugnt då går jag runt och kollar och hjälper till om det är någon som har kört fast,
hjälper jag de att komma igång igen. Ge dem nya idéer, “kanske har du provat det här?”.
Och så gör jag med eleverna inom spektrumet också. “Hur tänkte du här? Vad skulle du
kunna tänka dig göra nu?” Det sker mest muntligt.
När jag går runt i slutet av lektionen och pratar med så nämner jag kanske “kommer du ihåg
sist vi arbetade med lera? Ja, det kommer jag ihåg. Hur var det då? Ja då, torkade leran hela
tiden och det var besvärligt. Hur var det denna gång? Ja, då torkade inte leran för att jag
arbetade lite snabbare eller för att jag hade plast runt den” eller vad det kan vara.

Flera av lärarna återkopplar också genom att själva visa exempel på hur en uppgift kan lösas
eller hur en teknik kan användas. Läraren som instruktören lär OM-ämnet Bild genom att
demonstrera olika tekniker.
Jag brukar dels formulera om uppgiften igen och försöka formulera igen den och ser jag att
det inte landar då så brukar jag faktiskt ha ett eget papper och penna och visa: “så här kan vi
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göra. Så här kan man lösa uppgiften. Så här tänker jag att jag skulle lösa uppgiften”.

I den textbaserade återkopplingen har läraren rollen av pedagogen och lär GENOM ämnet
Bild och eleven har möjlighet att lära sig saker som att reflektera över sin arbetsprocess.
Några av lärarna arbetar med att ge skriftlig återkoppling på nätet, som kommentarer på
post-it lappar eller processdagböcker där eleverna ska lära sig att reflektera kring sitt arbete.
Den skriftliga feedbacken upplevs som mer konkret och ger elever inom autismspektrum
större möjlighet att motivera sina val, upplever lärare B.
Sen jobbar jag en del med google classroom och då blir det mer textbaserad feedback.
(---) Det görs på nätet. De skapar ett eget dokument som de laddar upp och som bara jag kan
se där, det funkar som i word, det finns kommentarsfält och det har funkat bra. Då kan man
också se att de kan motivera sina val på ett annat sätt det är roligt att se hur de formulerar sig
i text. Eleverna med autism är tre som går i dem årskurserna och kan verkligen brodera ut
plötsligt som egentligen är lite tillbakadragna och har lite svårt att formulera sig om det inte
är väldigt direkta frågor, konkreta frågor. (---) Det blir kanske också tydligt att se en fråga i
text och blir lättare att besvara. Man slipper den övriga stimulin av klasskompisar och miljön
i sig.

Flera av lärarna använder också elevernas bilder som utgångspunkt vid återkoppling. Lärare
D förklarar att hen fotograferar ofta elevernas arbetsprocess under lektionen. Bilderna
används delvis för att påminna om tidigare användning av material eller tekniker, elevernas
utveckling men också som underlag vid samtal kring betyg. Läraren som vägvisaren lär
MED ämnet Bild då läraren använder sig av bilder för att kunna samtala om elevers arbete.
Syftet med att använda bilder är på förhand bestämt - att ge återkoppling - och läraren
använder sig av ett estetiskt medium för att nå målet. Genom att använda bilderna blir det
tydligare för eleven att förstå vad hen har gjort och det är även ett sätt att väcka intresse för
ämnet, menar Lärare D.
Vi har ofta bilder på arbetena. Eleverna vill ta hem sina arbeten direkt oftast. De är stolta och
vill visa upp, och så tar jag foto på det så att jag kan ta fram bilderna när vi jobbar med
liknande material eller och så tittar vi titta på det du gjorde sist. Men även när vi ger betyg
kan man ta bilderna och vissa. (---) Svårt för många av de att förstå, om man inte kan peka
på det exakta. Peka på det tydligt. Super tydligt. De har inte samma förståelse eller intressen
om jag inte haft bilderna och kunna vissa. Många är mycket i nuet och prata om något som
man gjorde förra terminen med svårt att prata om man inte har något att peka på det.

Sammanfattning
De fyra sätt som lärare återkopplar på är muntlig, instruerande, textbaserad och bildbaserad.
Den muntliga återkopplingen handlar ofta om att hjälpa eleverna att komma igång med
uppgiften. Läraren som iscensättaren rör sig mycket i klassrummet för att hjälpa eleverna.
Den instruerande återkopplingen bygger på att läraren själv visar en teknik eller hur en
uppgift kan lösas och läraren är då i rollen av instruktören och lär OM ämnet Bild. I den
textbaserade återkopplingen har läraren rollen av pedagogen och lär GENOM ämnet Bild
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och eleven har möjlighet att lära sig saker som att reflektera över sin arbetsprocess. Denna
återkoppling upplevs som mer konkret och ger elever inom autismspektrumet större
möjlighet att motivera sina val. Den bildbaserade återkopplingen gör att det blir tydligare för
eleven påminna om tidigare användning av material eller tekniker, elevernas utveckling men
också som underlag vid samtal kring betyg. Läraren är vägvisaren i ett medieneutralt lärande
där syftet är att genom att använda ett estetiskt verktyg ge återkoppling till eleverna.
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Diskussion
Syftet med denna studie är att undersöka hur estetiska läroprocesserna tillämpas av
bildlärare i undervisning av elever inom autismspektrum. I diskussionen utgår jag från mina
frågeställningar: vilka metoder/strategier som lärare i ämnet Bild använder för att hjälpa
elever inom autismspektrum med att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter
och upplevelser, vilka lärandesituationer som främjar kunskapsinhämtningen samt på vilket
sätt som lärarna återkopplar till eleverna inom autismspektrum. I diskussionen sammanför
jag mina resultat med tidigare forskning samt den forskning kring autism som jag redovisat i
avsnittet Bakgrund.

Visuella hjälpmedel, tydlighet och struktur i ämnet Bild
Utgångspunkten för hur lärarna i studien arbetar med att hjälpa eleverna inom
autismspektrum med att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och
upplevelser är att använda olika visuella hjälpmedel. Det är ett sätt att skapa förutsättningar
för att eleverna inom autismspektrum ska börja tänka och skapa inre bilder av det som de
ska arbeta med i ämnet Bild.
Att använda sig av visuella hjälpmedel i ämnet Bild innebär att lärarna bland annat
skapar mindmaps, tittar i böcker, tidningar, Internet, använder elevernas egna bilder, gör
arbetsordningar i form av punktlistor eller använder sig av fysiska exempel. Att förtydliga
uppgifter genom att använda bildstöd, personliga scheman eller olika visuella exempel på
hur en uppgift kan lösas, ökar elevernas möjlighet att arbeta med bilder som kommunicerar
erfarenhet, åsikter och upplevelser. Det framkommer i Andersson och Sträng examensarbete
(2006) att det visuella stödet ökar kommunikation med personer med autism eftersom det
visuella stödet konkretiserar exempelvis den aktivitet som ska göras samt att t.ex. en bild
hjälper till att hålla kvar i minnet det som ska göras.
Att elever inom autismspektrum behöver få tydlighet i vad de ska göra och att eleverna
ska veta vad som förväntas av dem när de arbetar med att skapa bilder som kommunicera
erfarenheter, åsikter eller upplevelser är något som uppmärksammas av lärarna i den här
studien. Lärarnas ambition att vara tydliga i sin undervisning är ett studiens viktiga och mest
påtagliga resultat. Det visar sig också i hur samtliga lärare i sin undervisning använder olika
digitala verktyg som surfplattor, klassrumsidor på nätet, presentationer med bildstöd eller
instruktionsfilmer. I dessa presentationer av uppgifterna som förutom beskriver vad eleverna
ska arbeta med beskriver även lärarna tillvägagångssättet, hur eleverna kan arbeta med
uppgifterna, vilka är några av de frågor som är utgångspunkten i tydliggörande pedagogik
(Mesibov & Shea & Schopler, 2010). Även andra frågor som är centrala i tydliggörande
pedagogik som hur länge en aktivitet ska pågå, hur mycket en elev ska göra eller i vilken
ordning som en aktivitet ska genomföras är frågor som lärarna arbetar med i ämnet Bild.
Detta förmedlas genom hur lärarna förtydligar uppgifterna, som att exempelvis använda
tavlan, vilket lärarna använder i stor utsträckning. På tavlan kan uppgifterna förtydligas
genom att informationen delas upp i vad som är målet med lektionen, hur långt som eleverna
ska hinna göra under lektionen, vilket material som ska användas och på vilket sätt som
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uppgifterna kan lösas. Informationen på tavlan finns kvar under hela lektionen vilket ger
eleverna möjlighet att under lektionstiden titta på vad som förväntas av dem att göra.
Att elever inom autismspektrum behöver tydlighet framkommer även i Rinderuds
examensarbete från 2016 som handlar om hur bildlärare anpassar undervisningen för elever
med ADHD. Flera av de lärare som Rinderud intervjuade uppger att de skriver upp både när
lektionen börjar och slutar samt kort information om vad lektionen ska handla om.
Rinderuds examensarbete visar att anpassningar som att ett arbetsmoment delas i mindre
bitar och hjälp med att organisera genomförandet av arbetsmomenten är en viktig del för att
eleverna med ADHD ska kunna ta del av undervisningen. Att dela upp arbetsmoment i
mindre delar bekräftas också i den här studien men det har även framkommit nackdelar med
att enbart använda sig av arbetsordningar med många punkter för ett arbetsområde.
Information i punktform hjälper eleverna att orientera sig i vad eleverna ska göra men för
många punkter gör att det kan vara svårt för elever inom autismspektrum att orientera sig i
uppgiften och att elevernas arbete stannar upp. Vissa elever behöver enskilda instruktioner
för varje lektion på bänken framför sig.
Att veta hur eleverna kan arbeta med uppgifterna är viktigt eftersom de exekutiva
funktionerna är påverkade vid autism. Detta kan påverka förmågan att lösa en uppgift,
genomföra saker i rätt ordning, att ha en plan som en håller sig till och att genomföra den
(Socialstyrelsen, 2010). Det gäller även att ha förmågan att byta strategi när ens plan inte
håller som t.ex. när en teckning som en elev gjort inte blir som hen har tänkt sig (Gerland,
2014). För att kompensera för de bristande exekutiva funktionerna kan en beskrivning av
hur en uppgift kan lösas motverka en rad problem som ilska eller uppgivenhet hos eleverna
eftersom det kan vara svårt att se olika lösningar på problem eller veta i vilken ordning som
saker ska göras. Flera av lärarna upplevde att bildämnets egenskap som ett ämne där det
finns flera möjliga lösningar på ett problem kunde var problematisk för elever inom
autismspektrum och att begränsa valmöjligheterna kunde vara lämplig strategi.

Föreställningsförmågan och förlagor
Flera av lärarna upplever att elever inom autism har en begränsad repertoar i bildskapandet
men detta ses inte som ett hinder utan snarare som en utmaning. Att elever inom
autismspektrum har en begränsad repertoar, inte bara av beteenden utan även intressen är
något som styrks av tidigare forskning (Sundbaum, 2001, Socialstyrelsen, 2010, Wing, 1998
m.fl.). En bristande föreställningsförmågan påverkar elevernas förmåga att hitta på nya
saker och det blir svårt att föreställa sig en aktivitet eller situation som inte upplevts tidigare
(Socialstyrelsen, 2010, ). Svag föreställningsförmågan ska inte tolkas som bristande fantasi
(Vermeulen, 2006) och flera av lärarna i den här studien menar att elever inom
autismspektrum är kreativa. Forskning visar att personer med autism inte saknar förmågan
att föreställa sig saker, framförallt om det handlar om något konkret, som objekt men
däremot är det svårare att föreställa sig saker som är mer abstrakta, som är mindre visuella
eller konkreta (Vermeulen, 2006). Ett sätt att kompensera för bristande
föreställningsförmåga i ämnet Bild skulle kunna vara att använda sig av visuella exempel i
form av förlagor. Det problematiska med att använda förlagor uppmärksammades av två
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lärare som menade att elevernas föreställningar om hur de tror att uppgiften ska lösas, kan få
stora konsekvenser om resultatet inte blir som eleverna tänkt sig från början eller om det
skiljer sig från förlagan. En av lärarna använder därför aldrig förlagor för elever inom
autism. Istället använder läraren mycket samtal som en utgångspunkt för att väcka tankar
och intresse hos eleverna. Detta skiljer sig från min egen erfarenhet där jag i min
undervisning väldigt ofta utgår från olika exempel och förlagor. Lärarens förhållningssätt
har fått mig att börja reflektera över hur jag tolkar och förstår föreställningsförmågan samt
hur jag kan förhålla mig till ett konvergent eller divergent lärande beroende på vad som är
syftet med lärandet och vilken slags kunskap som står i centrum.

Lärandesituationer som främjar kunskapsinhämtningen
Vilka förutsättningar bildlärarna har för att utvecklat strategier för att hjälpa eleverna att
skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser skiljer sig åt. I vissa
fall utvecklas strategier beroende av egna erfarenheter av att arbeta med elever inom
autismspektrum men också utifrån vilka förutsättningar som finns i den verksamhet som
lärarna arbetar i. I studien framkommer det att några av lärarna arbetar inom verksamheter
där det finns ett tydligt pedagogiskt ledarskap med kontinuerlig fortbildning och samarbeten
mellan specialpedagoger och IKT-pedagoger. Vid bearbetning av materialet blev det tydligt
att lärare som arbetat en kortare tid med elever med autism använde samma strategier som
lärare med längre arbetserfarenhet. Erfarenhet är en viktig del av läraryrket men studien
visar att det finns andra faktorer som påverkar hur man utvecklar kunskap för att arbeta med
denna målgrupp, som t.ex. en engagerad ledning och bra samarbeten. Eftersom det vid
tolkningen av resultaten inte framgick att bildlärare, som även är specialpedagoger,
använder andra strategier än lärare som inte är specialpedagoger, och att studiens fokus inte
handlar om hur lång arbetserfarenhet lärarna har i förhållande till hur de utvecklar strategier
för att arbeta med målgruppen, valde jag att inte förtydliga vilka citat som tillhör respektive
lärare. Informationen om lärarnas bakgrund skulle inte tillföra något väsentligt i tolkningen
av resultaten. Faktorer som påverkar hur lärare utvecklar strategier för att arbeta med
målgruppen handlar i stor utsträckning om vilket stöd eller fortbildning som ledningen
erbjuder, och vissa lärare upplever att de inte har eller har haft det stöd de behöver från
ledningen för att möta elever i behov av särskilt stöd. Däremot kan gruppstorleken påverka
vilka möjligheter som lärarna har för att kunna hjälpa eleverna i den utsträckning som
behövs, men detta har tyvärr inte uppmärksammats tillräckligt i tolkningen av resultatet.
Tillgång till teknik är en faktor som påverkar hur lärarna kan arbeta med elever inom
autismspektrum och i studien framgår det att förutsättningarna varierar.
Andra faktorer som främjar kunskapsinhämtningen i ämnet Bild för elever inom
autismspektrum är att uppgifter konkretiseras, att visuella stimuli minskas och att använda
sig av elevernas specialintressen.

Att hantera flera sinnesintryck samtidigt
En lärare har påpekat att hen inte försöker använda alltför långa muntliga genomgångar med
mycket text utan förtydliga informationen genom att dela upp den i mindre stycken och
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istället ge visuella exempel för att elever inom autismspektrum inte ska halka efter och deras
arbete inte ska avstanna. Gillberg och Peeters (2002) menar att det krävs tydliggörande med
mycket visuellt stöd och inte bara förenkling, som är den vanligaste strategin pedagoger
använder sig av vid arbete med elever som utvecklas på ett annorlunda sätt. Liljeroth och
Pettersson (2010) påpekar också att det kan vara svårt för elever inom autismspektrum att
hantera flera sinnesintryck samtidigt, till exempel innebär det en svårighet i att en elev ska
både se och höra samtidigt. Långa muntliga genomgångar kan också skapa problem
eftersom, som Bogdashina skriver, många personer med autism har dåligt auditivt
korttidsminne och det kan vara svårt att ta till sig information som bygger på tal. Bogdashina
menar också att det är vanligt att personer med autism har svårt att verbalt minnas saker men
att minnen kan framkallas genom sinnen som luktsinnet eller synsinnet (det skrivna ordet
eller bilden). Därför föredrar personer som tänker visuellt att ta till sig verbal information i
form av skrift eller när instruktionen presenteras i visuella steg i form av bilder eller foton
(Bogdashina, 2003).

Att arbeta med erfarenheter, åsikter och upplevelser
För att arbeta med termerna åsikter, erfarenheter och upplevelser omtolkar lärarna termerna
på olika sätt. Istället för att t.ex. använda termen åsikter används ordet “tolkning ”eller
förtydligande formuleringar som ”vad tycker du?”. Erfarenheter tolkas som ”något som
eleverna går igenom” och som löper under en längre tid och upplevelser anses vara knutna
till situationen här och nu och “ger något extra i känsloregistret”. I arbete med att skapa
bilder som kommunicerar åsikter utgår lärarna från arbetsområden som t.ex. handlar om
propagandabilder, att gestalta nyheter eller utgå från tidningsrubriker. Även i arbeten med
parafraser eller uppgifter där utgångspunkten har varit elevernas favoritkaraktärer från
böcker, filmer, serier eller tecknade serier kan eleverna uttrycka åsikter. I ämnesövergripande samarbeten som har utgångspunkt i elevernas gemensamma upplevelse kring
en aktivitet har eleverna möjlighet att arbeta med egna upplevelser.
Lärarna i studien ser erfarenheter som något eleverna går igenom och som löper under
en längre tid. Erfarenheter förknippas med ett mediespecifikt lärande där utgångspunkten är
baskunskaper som att exempelvis blanda färg eller veta hur en skapar rumslighet i en bild.
Wing (1998) lyfter i sin forskning att bristande Theory of Mind kan påverka hur personer
med autism lär sig av erfarenheter, att det påverkar förmågan att sätta samman olika typer av
information från tidigare minnen och nutida händelser samt hur de tolkar världen. Min
erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrum är att det kan ta väldigt lång tid för
vissa elever att pröva nya sätt att arbeta på eller att använda nya kunskaper i ämnet under
andra bildlektioner. Lärarna i denna studie uppger att det finns en möjlighet för eleverna att
demonstrerar sina erfarenheter vid många tillfällen under arbete med ämnet Bild, under
samma termin eller vid nästa. Tidsaspekten är viktig att ta hänsyn till så att elever inom
autismspektrum har möjlighet att visa sina erfarenheter inom ämnet.
Bogdashina (2003) skriver att personer med autism har svårare att minnas vardagliga
saker eller händelser som de varit med om. Hon menar att anledningen till detta kan vara att
personer med autism har svårt att utveckla ett personligt minne för vissa händelser eftersom
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de inte ser sig som en deltagare i händelser, vilket försvårar personer med autism att samla
in personliga minnen. För att underlätta för personer med autism att minnas är det viktigt att
ge ledtrådar som kan starta igång minnet, vilket lärarna gör genom att exempelvis utgå från
elevernas upplevelser, använda visuella hjälpmedel, elevernas egna bilder och foton eller
områden som har med elevernas specialintressen att göra.
En förutsättning för detta är att lärarna har en god relation till eleverna och är insatta i
delvis vad eleverna är intresserade av men även att lärarna känner till de upplevelser som
eleverna har utanför bildsalen och ibland även utanför skolan. Men, som en lärare påpekar
under intervjun, kan det vara problematiskt att arbeta med elevers personliga upplevelser då
många elever på skolan där läraren arbetar, har bakom sig traumatiska upplevelser från krig
och flykt. Därför kan det vara viktigt att elever generellt har möjlighet att skapa nya
upplevelser som har sin utgångspunkt i aktiviteter som är positiva och nya personliga
minnen skapas.
En del av de ovan nämnda strategierna som lärarna använder sig av i undervisning av
elever inom autismspektrum i ämnet Bild formuleras i Sundbaums modell (2001) för hur
kreativitet kan stimuleras hos elever med autism. Modellen tar upp aspekter som t.ex. att se
möjligheter hos eleverna, inspirerar och fantisera, arbeta processinriktat, ge praktiska
kunskaper och erfarenheter, utveckla och stimulera problemlösningsförmågan, utveckla och
bredda specialintressen och ge olika sinnesupplevelser (Sundbaum, 2001, 50).

Bemötande
En aspekt som samtliga lärare tog upp i studien var vikten av bemötandet av elever inom
autismspektrum. Många påpekar vikten av en trygg miljö samt att elever med samma
diagnos kan ha olika förutsättningar. Det framkommer i studien att lärarna gör individuella
anpassningar som utgår från eleverna behov och att anpassningar inte formas enbart utefter
diagnosens specifika kriterier. Som Gunilla Gerland (2014) skriver, för att förstå personer
inom autismspektrum behöver man ha förståelse för hur funktionsvariationer påverkar den
enskilde individen i förhållandet till den miljö hen befinner sig i. Kognition är mentala
processer som har betydelse för hur man inhämtar och bearbetar information och elever
inom autism har begränsningar i bland annat ömsesidig kommunikation och flexibilitet.
En viktig förutsättning för att inlärning och utveckling av flexibilitet hos eleverna med
autism ska kunna äga rum, även inom ämnet Bild, är en trygg miljö och trygg personal.
Sundbaums studie visar också att pedagogens roll och bemötande i undervisningen av ämnet
Bild som aktiv och lyhörd påverkar elevernas engagemang. I Rinderuds studie lyfts också
bemötande av eleverna som en viktig utgångspunkt i undervisningen, som att t.ex. gå runt
med en elev i klassrummet och ge hen instruktioner istället för att sitta ner eftersom det inte
var något som eleven klarade av.
Min erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrum är att det tar lång tid att
bygga en relation och att relationen, framför allt i de yngre årskurserna, sällan följer de
vanliga sociala konventionerna. Att vara lyhörd, kunna bjuda på sig själv, men framför allt
inte utgå från att en lärare har en maktposition har hjälpt mig att skapa relationer till mina
elever. Jag tror att rädslan för att tappa kontrollen när ett barn inte gör som man förväntar sig
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att det ska göra, skapar en osäkerhet hos den vuxne. I mitt möte med elever inom autism har
jag förundrats över elevernas självständighet som jag tycker att de uttrycker väldigt tydligt.
Den traditionella maktordningen omkullkastas och ibland är det jag som följer eleven
snarare än att eleven följer mig. Men även i de ombytta rollerna är det trots allt jag som är
den vuxne och som ansvarar för den lärandesituation som äger rum. Ibland blir den bara inte
som jag tänkt mig men, det är trots allt jag som har större förmåga till flexibilitet än vad
mina elever har.

Återkoppling
De flesta lärare återkopplar till eleverna inom autismspektrum på samma sätt som till elever
utan diagnos. Det har dock framkommit i intervjuerna att en textbaserad återkoppling och
användning av elevernas egna arbeten som utgångspunkt för feedback gör att feedbacken
blir mer tydlig för eleverna inom autismspektrum.
De fyra sätt som lärare återkopplar på är muntlig, instruerande, textbaserad och
bildbaserad. Den muntliga återkopplingen handlar oftast om att hjälpa eleverna att komma
igång med arbetet, komma vidare eller synliggöra framsteg. I den muntliga feedbacken
fungerar läraren som en iscensättare där hen ger ledtrådar eller nya idéer till eleven för att
föra arbetet framåt med frågor som “har du provat det här?”, “hur tänkte du här?” eller för
att framkalla och synliggöra tidigare erfarenheter av att ha arbetat med liknande material
eller teman.
“kommer du ihåg sist vi arbetade med lera? Ja, det kommer jag ihåg. Hur var det då? Ja då,
torkade leran hela tiden och det var besvärligt. Hur var det denna gång? Ja, då torkade inte leran
för att jag arbetade lite snabbare eller för att jag hade plast runt den” eller vad det kan vara.

Sundbaum lyfter fram i sin studie vikten av att synliggöra meningssammanhang och
orsakssamband så att de blir tydliga för eleven eftersom detta, menar hon, hjälper eleverna
med att utveckla problemlösningsförmågan. Frågor som “Hur har du tänkt dig?”, “ Hur ska
vi göra?”, “ Hur har vi gjort förut?”, “ Vad behöver vi för material?”, “Hur kan vi få tag på
detta?” och “Hur blev det?” hjälper eleverna att bland annat kunna planera sitt arbete, ta reda
på fakta och utvärdera sitt arbete (Sundbaum, 2001, 33). Detta är en viktig aspekt av
undervisningen av elever inom autismspektrum eftersom svag central koherens gör det svårt
för personer inom autism att se hur olika saker påverkar varandra och skapar en
sammanhängande helhet.
Som jag tidigare nämnt, menar Olga Bogdashina att personer med autism har svårt att
utveckla ett personligt minne för vissa händelser eftersom de inte ser sig som en deltagare i
händelser och att det försvårar att samla in personliga minnen. För att underlätta för personer
att minnas är det viktigt att ge ledtrådar som kan starta igång minnet, vilket lärarna gör
genom att ställa dessa frågor men också genom att använda bilder av elevernas egna arbeten.
Genom att exempelvis fotografera elevernas arbetsprocess under lektionen skapas en
möjlighet att använda bilder delvis för att påminna om tidigare användning av material eller
tekniker och elevernas utveckling men också som underlag vid samtal kring betyg. Som
Andersson och Sträng uppmärksammar i sin studie ökar möjligheten för elever inom
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autismspektrum att kommunicera om visuellt stöd i form av exempelvis bilder eller
fotografier av föremål eller händelseförlopp används.
Lärarna i denna studie använder elevernas bilder som underlag vid återkoppling vilket
gör att det blir tydligare för eleven att förstå vad hen har gjort och det är även ett sätt att
väcka intresse för ämnet. I den här studien framkommer denna tydlighet även i den
instruerande feedbacken när några av lärarna visar hur en uppgift kan lösas på exempelvis
ett papper bredvid.
I den textbaserade återkopplingen som lärarna i den här studien använder sig av genom
att t.ex. ge skriftlig återkoppling på nätet, kommentarer på post-it lappar eller
processdagböcker har eleverna möjlighet att lära sig att reflektera kring sitt arbete. Vidare
framkommer det att elever inom autismspektrum har större möjlighet att motivera sina val
om frågorna är i textform eftersom frågorna då blir tydliga, menar flera av lärarna. Genom
att fokusera på ett medium istället för att försöka samordna olika stimuli och sinnesintryck
som ska sorteras och samverka med varandra upplever vissa lärare att den textbaserade
feedbacken underlättar för eleverna inom autismspektrum att uttrycka sig. Detta stämmer
överens med forskning kring hur personer med autism processar information.
Det enkanaliga processandet av information är något som gör att elever inom autism
bara kan fokusera på ett sinne i taget och processandet tar ofta längre tid än för personer som
inte är autistiska (Bogdashina, 2012, De Clerq, 2007, Gillberg & Peeters, 2002). Detta är
något som jag ofta upplever med mina elever framförallt när jag blir för ivrig att förklara
något och jag skiftar för fort mellan olika material, tekniker eller information. Då kan jag
ofta uppleva att jag “tappar” eleven och hen inte uppmärksammat det jag sagt eller gjort. Jag
kanske gör/visar samma moment om och om igen, samtidigt som jag förklarar/pratar och för
vissa elever blir det svårt att både lyssna på det jag säger och se det jag gör/visar. Det är
förstås väldigt individuellt vad varje elev klarar av men något som kan ha betydelse för hur
en elev tar till sig information. Även i den textbaserade feedbacken kan jag uppleva att
eleverna behöver mycket stöttning och mycket är beroende av hur välutvecklat språk en elev
har. En strategi har varit att låta eleven tala och att jag skriver ner det hen säger för att senare
titta på texten tillsammans och där eleven har möjlighet att ändra eller lägga till saker.
De strategier för formativ bedömning som Wiliam beskriver riktar sig främst till
teoretiska ämnen. De centrala aspekterna i att ge feedback menar Wiliam är att den ska vara
fokuserad, att den ska relatera till de lärandemål som eleverna har fått och att mindre
feedback ger större möjligheter för elever att lära sig (Wiliam, 2011). Hur detta relaterar till
hur formativ bedömning ges till elever inom autismspektrum och i estetiska ämnen som Bild
är oklart. Det skulle vara intressant att undersöka hur feedback tillämpas i estetiska ämnen
generellt för att senare anpassa det för elever inom autismspektrum.

Tillämpning av estetiska läroprocesser
Lindström menar att modellens fyra aspekter av estetiska läroprocesser ska komplettera
varandra och att alla fyra aspekter ska få utrymme i undervisningen. Genom att använda
Lindströms modell som analysverktyg har jag t.ex. kunnat se samband mellan de
arbetsområden som lärarna utformar för att exempelvis arbeta med termerna åsikter,
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erfarenheter och upplevelser och den kunskap som står i centrum. Modellen hjälper till att
kartlägga de lärandesituationer som uppstår och vilken kunskap som används. Detta i sin tur
ökar möjligheten att förstå vilka strategier som kan vara lämpliga att använda och hur
undervisningen kan formas och anpassas utifrån den specifika lärandesituation som äger
rum. Om det t.ex. är det konvergenta lärandet som är i centrum kan det vara lämpligt att i
sådana situationer använda sig av demonstrationer, osv.
Resultatet i denna studie visar att lärarna använder de fyra aspekterna av estetiska
läroprocesser på ett balanserat sätt och att lärarna använder samtliga aspekter i sitt arbete
med elever inom autismspektrum.
Det tema som var svårast att applicera estetiska läroprocesser på var Tema 3: Visuellt
stöd i bildundervisningen. Kanske för att temat fokuserar på de strategier och
tillvägagångssätt att förmedla kunskap på och riktar sig mot hur lärare kommunicerar
snarare än att fokusera på den kunskap som eleverna ska ta till sig.
I denna studie, som handlar om att undersöka hur estetsiska läroprocesserna tillämpas i
bildundervisning av elever inom autismspektrum, har arbetsområden och tillvägagångssätt
där Lindströms modell OM, I, MED och GENOM-konst varit mest framträdande inom
områden som har med elevernas personlighetsutveckling att göra. Så som att lära sig att
skapa relationer, egenskaper som uthållighet och att lära sig hantera motgångar, med andra
ord har aspekten av modellen GENOM-konst varit mest framträdande. Detta är något
överraskande, eftersom jag trodde att det skulle vara den svåraste aspekten av modellen att
tillämpa på olika lärandesituationer av den orsaken att den är mest abstrakt. Att elever inom
autismspektrum lär GENOM-konst kan vara svårt för lärarna att medvetet uppmärksamma
vid planering av sin bildundervisning. Men att denna aspekt är den mest framträdande i
denna studie är kanske en konsekvens av bildämnets mångfacetterade
kommunikationsmöjligheter.

Vidare forskning
Arbetet med denna studie har varit en berikande erfarenhet på många sätt. Att komma i
kontakt med andra lärare i ämnet Bild som undervisar elever inom autismspektrum har
vidgat min syn på undervisning och kommunikation. Under arbetet med denna studie har
flera saker överraskat mig och som skulle vara intressanta att utforska mer. Bland annat hur
föreställningsförmågan kan tolkas och förstås samt hur det i sin tur påverkar
bildundervisningen. Men även att kartlägga och undersöka hur feedback ser ut i estetiska
ämnen och förhållandet mellan hur elever med inlärningssvårigheter förstår och tar till sig
feedback. Och inte minst att undersöka hur estetiska läroprocesser kan främja utveckling för
elever inom autismspektrum även i andra ämnen än de estetiska.
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Bilaga 1

Frågor: Vilka metoder/strategier använder lärare i ämnet Bild för att hjälpa elever
inom autismspektrum med att skapa bilder om egna erfarenheter, åsikter och
upplevelser?
•

Hur bildläraren definiera och tolkar begrepp erfarenheter, åsikter och upplevelser.

•

Hur bildläraren har arbetat med dessa termer i sin undervisning.

•

Vilka möjligheter och förutsättningar har elever inom autismspektrum med att jobba
med dessa begrepp?

•

Hur bildläraren praktiskt arbetat med att hjälpa eleverna inom autismspektrum med
att skapa bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

•

Vilka hjälpmedel som bildläraren använder i sin undervisning när elever ska skapa
bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Frågor: På vilket sätt ger lärare i ämnet Bild återkoppling till elever inom
autismspektrum?
•

På vilket sätt bildläraren återkopplar till eleverna under lektionerna?

•

Om bildläraren kan ge exempel på hur hen hjälper eleverna när de stöter på hinder i
sitt arbete?

•

Hur bildläraren upplever att hjälpen/stödet tas emot?

•

När under arbetsgången med uppgiften ger bildläraren återkoppling på det eleven
arbetar med?

•

Hur bildläraren synliggör elevens framsteg för eleven?

•

I vilket sammanhang upplever bildläraren att eleven tar till sig feedback?

•

Vilken slags feedback upplever bildläraren att eleven har enklast att ta till sig?
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Bilaga 2
Hej!
Mitt namn är Gosia Bojkowska.
Jag går en kompletterande utbildning vid Umeå universitet för att bli bildlärare och skriver
nu mitt examensarbete. Examensarbetet kommer att handla om hur lärare i ämnet Bild
arbetar med elever inom autismspektrum, det vill säga elever som har autism, ADHD eller
Asperger syndrom.
Jag skulle vara oerhört tacksam om du som lärare i ämnet Bild skulle kunna tänka dig att
ställa upp på en intervju. Ditt deltagande kan tillföra värdefull kunskap och erfarenhet om
hur lärare arbetar med målgruppen i ämnet Bild.
Informationen från intervjun kommer bara att användas till detta examensarbete och du
kommer att vara anonym. Skulle du vilja avbryta intervjun har du rätt till att göra det när
som helst under intervjun och du har ingen skyldighet att förklara ditt avbrott.
Jag kommer vara tvungen att spela in intervjun för att inte missa viktig information och
intervjun kommer att transkriberas. Efter att examensarbetet är färdigskrivet kommer
intervjun och transkribering att förstöras.
Intervjun kommer ta ca 30-60 minuter och jag ska försöka göra mitt bästa att möta dig på
den plats och tid som passar dig.
De teman som jag gärna vill prata om är: 1) på vilket sätt lärare i ämnet Bild hjälper
eleverna inom autismspektrum med att skapa bilder om egna erfarenheter, åsikter och
upplevelser, samt 2) på vilket sätt som lärare ger återkoppling till elever inom
autismspektrumet.
Om du kan tänka dig delta eller om du har funderingar och frågor hör av dig på detta mail,
gärna med förslag på plats och tid:
malgorzata.bojkowska@malmo.se
Vänligen
Gosia Bojkowska
Lärare i Bild, särskilda undervisningsgrupperna Sakura, Olympen och Äppelvillan
Lärarstudent examensarbetet vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen,
Umeå Universitet
Handledare: Docent Eva Skåreus, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen,
Umeå Universitet
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