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Sammanfattning

Den här uppsatsen handlar om bildförståelse, eller snarare om hur man kan arbeta med 
bildförståelse. Det är inte en uppsats om den metodik som förordas av mig, utan en 
undersökning som försöker se hur olika lärare arbetar med bildförståelse, samt jäm-
föra deras olika metoder på någon slags gemensam grund. Jag har använt mig av olika 
intervjuer, inspelade och nedskrivna, samt insamlat övningar om bildförståelse från de 
lärare jag intervjuat. Vidare har jag försökt sätta mig in i dessa lärares situation genom 
litteraturstudier. Det har visat sig att samtliga lärare agerar med eftertanke, och att deras 
övningar är jämförbara. Men att det finns en stor spridning i hur man har valt att arbeta 
och vad man lutar sig på för resonemang. Vidare har många haft gemensamma bekym-
mer men sällan haft någon möjlighet att utbyta ideér och övningar med andra bildlärare. 
Förslagsvis behövs en ökad diskussion, samt fler gemensamma plattformar där lärare 
kan ta del av varandras idéer.
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1. Inledning

1.1 Vad och varför?

Varför en uppsats om hur verksamma lärare arbetar med bildförståelse? Och vad är en 
”kokbok” för något? 

Det hela började väl egentligen med att jag som många andra studenter satt och hade 
uppsatsångest och funderade på något intressant och nyskapande att skriva om. Efter-
som  även de  estetiska ämnena underkastat sig naturvetenskapens rapporteringsmodel-
ler är det försvinnande lite som faktiskt handlar om didaktisk metodik. Om det har att 
göra med bildämnets dåliga samvete inför de andra ämnena eller ej kan vara värt att 
diskutera. Hur som hellst blev jag väldigt intresserad av att skriva något som hade så 
pass mycket praktiskt anknytning att det kunde vara till direkt nytta för min medstuden-
ter/snart kollegor, men med grunden i aktuell bildteori. 

Det slog mig att drama, ett om möjligt ännu mer marginaliserat estetämne, länge använt 
sig av sk. ”kokböcker”,  övningshandböcker uppdelade efter det bakomliggande syftet 
med övningen. Där kan man snabbt bläddra upp kapitlet som handlar om ”improvisa-
tion” eller ” kontakt och sammarbetsövningar ” eller varför inte ”tal och språkövningar”. 
Övningarna är i stort sett alltid flera till antalet och inte rangordnade i någon särskild 
hierarki (även om det brukar noteras vilka som passar mer vana elever). Det ger direkt 
en uppsjö av uppslag på hur man skulle kunna gå till väga för att nå sitt mål.

Handböcker i bild däremot, är nästan uteslutande teknikböcker med steg-för-steg an-
visningar och materialtips. I bästa fall finns förslag på några kreativa tekniker. Varför 
finns inga handböcker om hur man får eleverna att förstå färglära, inte bara vad det är 
för något? Eller hur man främjar bildanalys, hur man faktiskt kan få eleverna att sam-
tala om bilder sinsemellan? Eller för den delen om hur man lär ut perspektiv, inte bara 
hur man själv gör rent praktiskt. Under utbildningens gång har vi trotts allt ägnat oss åt 
flera övningar som haft goda bakomliggande pedagogiska tankar, övningar som syftat 
till att lära oss just saker som färglära, att tala om bilder, att se ett perspektiv, inte bara 
att kunna rita det. Metodiken och syftet (det didaktiska perspektivet om man så vill) har 
funnits där ibland. Men inte i så hög grad att det känns som att det räcker till, och inte 
så mycket som vi skulle behöva för att kunna diskutera den teori vi läst ur ett didaktiskt 
perspektiv.
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En sammanställning med utgångspunkt i det didaktiska syftet borde väl vara intressant 
som inspirationsmaterial för alla bildlärare? Tänk att kunna slå under rubriken ”kompo-
sition” och genast få några uppslag på hur man kan arbeta med bilders sammansättning. 
Det bör såklart inte ersätta det egna tänkandet, men det är väl en marginell risk med 
tanke på att det är en uppsjö av uppslag som redovisas, inte ett slutgiltigt fastställande 
av den ultimata övningen.

Emellertid passade inte riktigt en övningshandbok ihop med den klassiska uppsattsfor-
men,  så det fick bli en kompromiss

Jag ville dock inte hamna med ännu en larmrapport om bildens elände utan försöka 
hålla kvar ursprungstanken om att inspirera (och bli inspirerad). Så därför fick det bli en 
undersökning om hur redan yrkesverksamma lärare använder sig av bildförståelse. Detta 
för att se hur lärarna tänker kring ämnet och vad de utformat för uppgifter med utgångs-
punkt i detta. Det är förstås bara exempel, men jag hoppas ändå kunna hitta något som 
är talande för bilden i skolan idag, och om hur vi som lärare tacklar vårt uppdrag. Jag 
vill inte döma ut någon, utan se om mål kan nås på olika sätt, om olika tankesätt kan ge 
samma praktik och om det finns tydliga diskurser kring vilken bildteori som ska använ-
das, eller om de teoretiska perspektiven på bild är väldigt skiftande.

Varför just bildförståelse? Jo, jag tycker ämnet är intressant, speciellt med tanke på att 
mycket litteratur har pratat om bilden som ett ämne som ska ge en ökad förståelse, en 
större och rikare livsvärld. Vidare ses ofta bilden som en motkraft till t.ex. reklam och 
ondsint propaganda, eftersom bildundervisningen antas avslöja reklammakarnas (eller 
de rasistiska affischernas) lömska syften. Anders Marner pratar om att bilden kan göra 
det främmande bekant och nära och därmed är  ”oöverträffade att i att motverka främ-
lingskap och främlingsfientlighet1”. Det är en viktig och ofta omtalad del av bildunder-
visningen helt enkelt, och därmed något som alla vi lärare måste hantera. Så det finns 
fog för att se hur de redan verksamma har arbetat. Inte för att vi som studenter ska ha 
det enkelt för oss, utan för att vi ska kunna resonera om olika tillvägagångssätt 

Visst finns det en slags ”legitimeringstanke” bakom också. Jag kommer senare diskutera 
Monica Lindgrens avhandling som undersökt vilka diskurser som finns om bildämnet. I 
väldigt få fall verkar bilden ha ett eget syfte utan ses som draghäst till andra ämnen eller 
terapeutisk verksamhet. Jag vill se vad bildlärare har för tanke bakom sin undervisning, 
för visst har de någon slags idé, någon tanke bakom sitt arbete?

1. Marner Anders, ”Centrifugalitet och centripetalitet i konst och bild”
     www2.educ.umu.se/~marner/artiklar1.htm, sid.  53
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Enligt Michael Uljens är undervisning alltid avsiktlig2, därmed kan den också utvärde-
ras. Utvärderingen av övningarna som sådana lämnas med varm hand åt de som läser 
mitt arbete och vill pröva att använda dem/har konstruerat övningarna från början. Men 
klart är att någon slags intention alltid finns, att det finns ett syfte som man faktiskt kan 
kartlägga. Jag hoppas på att kunna ge en inblick i detta syfte ur lärarnas perspektiv, och 
att kunna resonera kring det utan att ordna undervisningsmetoderna i något hierarkiskt 
schema.

1.2 Hur bygger man en kokbok för bild?

Ett problem jag brottades med i början var hur man skulle kunna jämföra det övningar 
jag under mina intervjustudier samlade in. Jag anade att lärarnas perspektiv skulle skilja 
sig åt, därmed kunde jag inte räkna med att utgå från övningar som från början fung-
erade enligt ett enhetligt perspektiv. Jag kände dock att ”kokboken” krävde någon slags 
samordnande kraft. Något extra perspektiv som skulle kunna se alla idéer med en sorts 
glasögon, utan att för den delen förringa det perspektiv som läraren själv använt. 

Det jag gjort är att jag, förutom att jag såklart redovisar uppgifterna i detalj (med dess 
tänkta syfte och någon kommentar om lärarens perspektiv på uppgiften), ställer övning-
en mot Michel J. Parsons ”kognitiva konstförståelsestege”. Denna redovisas utförligare 
under metodkapitlet, men kan väl lite kort sägas ha en kognitiv syn på bildinlärningen 
som verkar vara starkt inspirerad av Piaget och dennes utvecklingspsykologiska stege. 

Det som är värt att ha i bakhuvudet är att lärande, enligt denna tradition, är en progres-
sion från enkla till kontinueligt mer komplexa mentala modeller3. Det handlar alltså om 
en gradvis ökad förståelse av och om bilder som ”slutar” med att man kan se bilden i 
alla dess sammanhang och perspektiv. Denna modell torde alltså vara vettig för att se 
huruvida uppgifterna eftersträvar bildförståelse och på vilket plan. En väldigt hög ambi-
tion skulle kunna hamna utanför elevernas generella ”steg” och en för låg kan motverka 
den eftersökta utvecklingen. 

Detta bör såklart ställas i relation till de styrdokument som finns för ämnet i fråga, d.v.s. 
de målbeskrivningar som visar på vad som förväntas av läraren. 

2. Uljens, Michael, ”Didaktik”, sid. 174
3. Dysthe, Olga, ”Dialog, samspel och lärande”, sid. 36 3



Så här står det i Skolverkets mål för Estetisk verksamhet på gymnasiet, en kärnämnes-
kurs, under ”mål att sträva mot”. 

Skolan skall i sin undervisning i estetiskt verksamhet sträva efter att eleven:

-- utvecklar sin känsla för estetiska värden och deras betydelse för individ och 
samhälle

   blir förtrogen med kulturverksamhet inom det estetiska området samt utvecklar sin 
förmåga att tolka och bedöma vardagliga estetiska företeelser--4

Med detta klargjort tror jag att vi fortsätter till syftet.

1.3 Syfte 

Mitt syfte med det här examensarbetet är kluvet i tre delar. Detta har (som ni läst) sin 
bakgrund i att jag inte ville nöja mig med en mer traditionell undersökning eller littera-
turstudie. Efter mycket om och men har det mynnat ut i följande syfte.

Jag vill utreda hur yrkesverksamma bildlärare undervisar om bildförståelse och vilka 
perspektiv de har på detta. Om det föreligger någon skillnad/några likheter i deras upp-
fattning om vad som är bildförståelse, alternativt om det finns klara teoretiska konflik-
ter/likheter. 

Vidare vill jag jämföra lärarnas utsagor med deras verksamhet. För att kunna göra detta 
vill jag av varje lärare samla in ett antal övningar som presenteras i detta arbete. Med 
detta hoppas jag att jag kan öka kunskapen om olika lärares sätt att omsätta sina mål i 
praktisk handling. 

Dessutom ämnar jag att undersöka huruvida dessa praktiker kan jämföras med varandra 
på någon slags gemensam grund. I det här fallet har jag valt att ställa samtliga övningar 
mot Parsons teori om konstförståelse. 

4. Skolverket, gymnasial utbildning, Estetisk verksamhet http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=
8&skolform=21&id=ESV&extraId= (20061024)
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1.4 Frågeställningar

Det är alltid svårt att formulera bra frågeställningar. Jag har försökt fånga mitt syfte i 
följande formuleringar:

1.Hur resonerar verksamma bildlärare om bildförståelse/bildtolkning, vad har 
de för tanke (teori eller personlig filosofi)?

Idén med den här frågan är, som det förhoppningsvis framgår i syftet, att se vilken   
grund lärarna står på och hur de arbetar utifrån den uppfattning de har. Här kommer    
flera lärare förmodligen också tala en del om sin syn på bildämnet som helhet. 
Eftersom uppsatsen till stor del handlar om didaktik är det viktigt att frågeställningen  
inte glider iväg till rent teoretiserande från lärarens sida, därmed frågeställning 2.

2.Hur är deras övningar utformade med tanke på bakgrunden? Kan man se 
likheter/skillnader, tydliga tendenser?

Det här gäller speciellt den för mig mycket intressanta frågan hur lärarna tar avstamp 
i sitt tänkande för att utforma sina didaktiska övningar. Vi har lärt oss av Vygotsky att 
kreativitet  kommer ur erfarenhet (svårt ord att använda, men ju mer erfarenhet
desto större möjlighet till fantasi kan man väl säga5), så det ska bli intressant att se vilka 
eventuella samband som finns mellan lärarnas teoretiska resonemang och övningarnas 
utformning. Man borde kunna hitta flera likheter och om man inte gör det är det så klart 
ett intressant resultat i sig. Viktigt är också att se om lärare använt olika vägar för att nå 
till samma mål, vilket visar sig tydligt i fråga 3.

3.För kokboken: kan deras övningar jämföras på någon slags gemensam grund?

Som sagt: Jag är inte ute efter att utmåla någon som bättre eller sämre. Men jag tänker 
ställa övningarna mot Parson då han erbjuder ett sätt att se på bildutveckling. Min för-
hoppning är att se både övningar som fördjupar eleverna i de steg de befinner sig i och 
övningar som strävar mot nästa ”nivå”. Resultatet är tänkt att bli ett slags professionellt 
samtal om hur man kan gå tillväga när man arbetar med bildförståelse.

    

5. Vygotskij, Lev S, ”Fantasi och kreativitet i barndomen”, sid. 9 
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6. Monica Lindgren, ”Att skapa ordning för det estetiska i skolan”, sid 129-32

2. Litteraturgenomgång och bakgrund.

2.1 Om lärarnas situation 

För att få ökad klarhet om mina resultat har jag försökt sätta lärarnas utsagor i någon 
slags sammanhang. Några grundläggande faktorer att lägga på minnet är att:

1.Bildlärare i grundskolan arbetar ofta ensamma, på större skolor finns flera, men för det   
   mesta i olika arbetslag och arbetande med olika klasser.
2.Bildlärare har fler klasser än de flesta lärare med mindre tid per elevgrupp
3.Bildundervisning sker sällan i halvklass till skillnad från t.ex. slöjd 
4.Bildämnet dras med märkliga och mångskiftande föreställningar om vad det 
   egentligen går ut på 
5.Bildämnet har svårt att legitimera sig gentemot andra ämnen, speciellt ”kärnämnena” 

De första punkterna är som ni ser rena ramfaktorer och påverkar de fysiska förutsätt-
ningarna för hur en lärare kan bedriva undervisning. De sätter så att säga ett tak på hur 
mycket som är realistiskt att genomföra (dock med viss brasklapp för punkt ett som 
också har en viss inverkan på hur bildämnet muterar på olika arbetsplatser). 

Punkt fyra däremot, avhandlas i Monica Lindgrens doktorsavhandling ”att skapa 
ordning för det estetiska i skolan”. Där kartlägger hon ett flertal diskurser som finns 
kring de estetiska verksamheter som förekommer i skolan. Det gäller alltså inte enbart 
bild utan ett flertal andra ämnen och verksamheter i ämnen, samt verksamheter i skolan 
ej knutna till specifika ämnen. Nu är det inte dessa diskurser uppsatsen ska handla om, 
men jag vill ändå ta upp det då det finns en tydlig tendens som man kan skönja: 
Bildämnet har stora problem med att få stå för sig själv, att ha ett eget värde med en 
yrkeskår med kompetens inom ämnet. Enligt denna avhandling är det också svårt för 
lärarna  att hävda sin rätt som ämnesexperter, utan antar ett flertal andra roller, 
som bl.a. vuxna lekledare och fria konstnärer obundna av regler. Lärare som däremot ser 
sig som ämneskunniga beskriver sig som ”stridbara”, men samtidigt ”smidiga”, 
oftast i ett underifrånperspektiv6, vilket visar på en utsatt situation (som dessa lärare ofta 
hänvisar till). Estetlärarna kan se sig som ”de andra” ämnenas motpoler i vissa fall, men 
inte som dess likar.
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Anders Marner diskuterar i sin artikel ”Professionalisering av estetiska ämnen – några 
problem och förslag” om ”det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet”7. En otäckt 
antagande hos vissa forskare (Jerome Bruner och Roger Säljö nämns speciellt) där 
bilden ses som underordnat språket, inte bara i dagens skola utan i ett historiskt perspek-
tiv. (det talade) Språket ses helt enkelt som högre på ”utvecklingsstegen” och därmed 
mycket viktigare än kunskap om hur man förmedlar sig på andra sätt. Resonemanget 
kan lätt anknytas till andra, liknande idéer om bildens oviktighet och de estetiska ämne-
nas underordning.

I både Lindgrens avhandling och Marners artikel pratas det dessutom om en väldigt 
stark diktomi i skolan. Uppdelningen teori-praktik är stark, så tillvida att det utan 
eftertanke framställs som olika saker, ibland olika läger (där, som ni förstår, estetiska 
ämnen räknas till det ”praktiska” lägret). Semiotikern och forskaren Göran Sonesson 
pratar om just detta i en intrevju i tidningen ”Paletten”, där han hävdar att den inhemska 
positivismen har lett till ett starkt dikotomiskt tankesätt där tanken står i oöverbygglig 
opposition till känslan8.

Vad vill jag då säga med detta? Jo, det är mot en sådan här bakgrund mina informanter 
arbetar. De problem som redovisats är problem de dagligen brottas med och som måste 
överbyggas för att deras tankar om bildförståelse ska kunna omsättas i praktiken. 
Enligt Lindgren fjärmar sig verksamma lärare från argument av mediespecifik typ med 
termer och begrepp från det egna fältet, utan betonar istället ämnets funktion som 
effektiv för andra delar av skolan, även om idén om vad denna funktion är skiljer sig9. 
Denna vardag kommer utan tvekan spegla av sig på hur lärarna har svarat.

7. Marner Anders,  ”Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag”, sid 14-15
8. Castro Alfredo , ”På spaning efter den semiotik som finns”, Paletten 1990 nr 2, sid 12-15
9.  Lindgren Monica, ”Att skapa ordning för det estetiska i skolan”, sid 140 7



2.2 Litteraturgenomgång

Jag tänker nu gå igenom den litteratur som jag använt flitigast i mitt arbete. Den skarp-
ögde har redan noterat att jag refererat till betydligt fler titlar, men som ni förstår finns 
ingen plats att gå igenom dessa utan de återfinns istället i litteraturlistan.

Monica Lindgren: 

”Att skapa ordning för det estetiska i skolan” 

Handlar som sagt om de diskurser som finns kring de estetiska ämnena. Jag har använt 
bl.a. denna  avhandling för att bilda mig en uppfattning om vilka idéer som lärarna re-
dan brottas med. Detta för att mina intervjusvar ska hamna i någon slags sammanhang. 
En enligt mig viktig bok för de som arbetar inom skolväsendet och en riktig guldgruva 
för den här uppsatsen. Det ska dock poängteras att boken ger en bakgrund, den har ing-
enting att göra med hur man arbetar med bildförståelse i skolan. Sådant har jag intervju-
erna och nästa bok till. 

Michael J. Parson: 

”How we understand art” 

Är boken jag använt för att ha något att ställa övningarna emot. Den handlar om hur vi 
ser på konst i olika ”faser” av vårt bildseende. Han har undersökt hur vi reagerar inför, 
känner inför och tittar efter i en målning. Lite kort kan man väl säga att slutsatsen är 
att folk reagerar olika inför en målning (eller annat konstverk) för att de förstår verket 
olika. ”Målet” blir så att säga att uppnå högre förståelse genom att se saker i andras 
perspektiv, med mer kunskap i bagaget och sortera mellan subjektiva och objektiva 
upplevelser (jag må avsky ormar, men bilden av ormen kan vara välgjord enligt ett 
bedömningssystem även om den ger mig rysningar). I min uppsats står boken för den 
teoretiska grund mot vilken lärarnas övningar ställs. Ett av hans antaganden, och en av 
bokens stora styrkor, är att han drar följande slutsats: ”One of my own assumptions has 
been that, if we are to speak of how people come to understand art, there must be some-
hing serious in art to be understood10”. Jag ska i följande sidor försöka visa hur jag har 
använt mig av Parson.

10.Parson Michael J., ”how we understand art”, preface (förordet, innan sidnumreringen börjar)
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2.3 Att använda Parson

Parsons stadier

Här är en mycket kort genomgång av Parsons fem stadier. Mest relevanta för arbetet 
är nr. 2 och tre (och i viss mån 4). Steg 5 måste väl ses som ”målet” för allt arbete med 
bildtolkning, d.v.s. att man blir medveten om sina och andras bedömningsramar och 
utifrån det kan föra en konstruktiv debatt om konst ur ett socialt, historiskt och 
personligt perspektiv.

1.Favoritism

”Det är min favoritfärg!11”

Detta steg utmärks av en associativ tolkning, ”jag gillar bilden för det är en hund på 
den, jag har också en hund”. Färg är viktigt, men inte andra personers bedömningar av 
bilden. Bedömningen av en bild hänger helt på om man gillar den eller inte och ”dåliga” 
bilder existerar knappt.

2.Skönhet och realism

”Det är ju bara klotter, min lillebror skulle kunna rita sådär12”

I detta stadie är det viktigt att bilden representera någonting, därmed blir det viktigt att 
bilden är lik den bild man önskar nedteckna. I vår kultur mynnar detta ofta ut i ett 
sökande efter någon slags realism, men det viktiga i steget är att bilden i huvudet 
kommer fram på pappret som man tänkt sig. Steget är viktigt, då det är en början till att 
skapa sig en uppfattning om artistiska kvalitéer. Elever i detta stadie reagerar mot 
modernism som kladd, till många bildlärares förtvivlan. Men man kan inte bryta mot 
regler som man inte känner till... Att smidigt gå vidare från detta stadie utan att förstöra 
viljan att måla och teckna kan ses som en av bildämnets större utmaningar. 

11.Parson, Michael J., ”How we understand art”, sid 22 
12. Ibid. Sid. 22
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13. Ibid. Sid. 23
14. Ibid. Sid. 24
15. Ibid. Sid 25

3.Uttrycksfullhet

”Du kan se att konstnären verkligen var ledsen för hennes skull”13

Här har något viktigt skett: Man börjar sätta sig in i andras livsvärld och känslor. Ens 
egen uppfattning blir unik och man börjar tvivla på bra och dåliga målningar då 
upplevelsen är individuell. Realism blir inte ett ändamål i sig utan ett sätt att uttrycka 
vissa saker. 

4.Stil och form

”Det finns en underfundig humor i ansiktet. Det är i grund avbildat framifrån, men 
ögonen är målade i kubistisk stil”14

Här kan man se konst som ett socialt fenomen, inte bara som individuella uttryck. 
Det finns stilar och epoker som hänger ihop med varandra. Mediet och formen relateras 
till olika stilar likväl som till konstverkets uttryck och verket som sådant kan bedömas 
för sig och som betydande i ett större sammanhang.

5.Autonomi

”Det finns en trött känsla i konstverket. Jag kan inte vara riktigt säker om det är på 
grund av att jag är trött på att se sådana här saker eller om det är han som tröttnade när 
han målade.”15

Den viktigast insikten i detta sista stadium är att man som individ måste bedöma bilden 
utifrån att man själv är en del av en tradition av hur man ser på bilder, värderingar som 
ändras med historiens gång (utifrån ett kulturellt perspektiv om man så vill). 
Man ifrågasätter sin egen upplevelse utifrån det inflytande ens omgivning och traditio-
ner har haft. Samtidigt kommer en insikt om att medvetenhet om ens bakgrund och 
värderingar ger möjlighet till en mindre subjektiv bedömning. Man skiljer helt på 
preferens och bedömning och kan kritiskt förhålla sig till stilar, traditioner, 
värderingar och sin egen bedömning. I och med att man blir medveten om 
sammanhanget blir man också fri att göra en ”egen” bedömning. Dock blir det mycket 
viktigt att kommunicera med andra om man vill bedöma sin egen upplevelse.
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Vad kan vara bra att tänka på när man läser/använder sig av Parson:

1.De ”stadier” som beskrivs är inte gjutna i cement utan snarare sammanhängande 
   kluster (sammanfogningar) av idéer, ett mönster av relaterade antagningar. De är inte 
   egenskaper eller personer. Varje stadie föregår det följande och är en hjälp till nästa, 
   men kan variera beroende på vilken konst man stöter på i vilket stadie. Övergången 
   är så att säga mjuk och behöver inte ske som en ”aha” upplevelse (det är till och med
   ganska otroligt, även om enskilda insikter kan blixtra till).

2.Små barn är alltid på ”steg 1”, de flesta i grundskolan på steg 2, men snabbt blir 
   omständigheterna viktigare än personens ålder. Om bildförståelsen inte utvecklas 
   kommer man antagligen aldrig längre än steg 2 eller kanske 3. Med detta är det inte 
   sagt att någons bedömning är fel, det handlar om hur man förstår bilden. Dessutom 
  dras vi med flera olika avstånd till konsten...

Om avstånd till konsten 

Dessa avstånd kan vara sådant som ”tids och rumsaxeln” (medeltida symbolik och 
modern dito är olika, avlägsna platser har andra koder, likaså avlägsna tider). 
Klassavstånd (vissa samhällsklasser har en annan kultur, märkts tydligt när överklassen 
häller champagneflaskor för tiotusentals kr st över varandra). Konstvärldens avstånd 
ifrån människors vardag, eller livsvärld om man så vill (när konsten är en avskärmad del 
utan kontakt med det övriga samhället är den ointressant för de flesta)16. I Parsons fall 
handlar det om ”stadieavstånd”, om ett konstverk är gjort av en person som arbetar efter 
en helt annan förståelse av bilden än betraktarens blir den ganska obegriplig. 
Förutsatt att man inte har nått steg 5 så klart, där man kan skilja på preferens och 
bedömning och se bilden i dess hela sammanhang.

Eftersträvansvärt i dessa fall blir att gå mot högre förståelse, med sikte på autonomi, 
men utan att hoppa så snabbt framåt att eleverna slår bakut (”vi får bara hålla på att 
kladda, jag vill rita något!”). Kom ihåg att det handlar om gradvis mer komplexa sys-
tem och att ingen bedömning är fel. Som en informant uttryckte det: Man måste lära 
eleverna att det de ser och det de upplever är rätt, att lita på det. Jag är övertygad om 
att Parson skulle hålla med. Man måste utgå från den del där eleven står så att de kän-
ner sig trygga i den och sedan utöka deras förståelsehorisont till mer komplexa mönster. 
Därmed kommer jag att betrakta bildövningarna i arbetet utifrån just detta perspektiv. 
Vilken förståelse strävar de efter? Och hur tacklar de de hinder som finns?

16. Marner, Anders, , Konstpedagogiska metoder, sid. 1
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Man kan sammanfatta det så här:

1.Vilket ”stadium” strävar övningen mot? Vilken grund bör eleven ha för att detta ska 
   slå  väl ut? I stort sett alla övningar lär på något vis handla om att se på och bedöma 
   bilder, men på vilket sätt? Tolkar man konstnärers olika uttryck? Eller bilders 
   historiska innebörd och symbolik? Eller elevernas vardag?

2.Minskar/ökar övningen avståndet till konsten? Ett bra knep för att minska avståndet 
   är att utgå från elevens livsvärld, eller åtminstone referera till den. Har lärarna använt
   andra knep som för eleverna närmare konsten?

3.Är bildförståelsen helt teoretisk eller kombineras den med uppgifter som kan ge 
   stegvis förståelse? Är det ”tänk på det här när ni bedömer bilder” eller löpande 
   uppgifter med bildförståelsen inbakad i undervisningen?
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3. Metod

3.1 Litteraturen

Procedur

Jag har använt mig av litteraturstudier för att bilda mig en uppfattning om lärarnas 
situation. Vidare har jag satt mig in i de teoretiska perspektiv som vissa lärare använder 
genom att läsa relevant litteratur, alt. gå igenom litteratur jag redan läst under 
utbildningen. Läroplan och kursplaner har såklart funnits med bland litteraturen.

Reliabilitet

Jag skulle säga att litteraturen har gett en bra bakgrundsbild som återspeglas i resultatet. 
Emellertid kan litteraturen inte svara på frågeställningarna och får väl därför helt enkelt 
ses som just bakgrundsarbete samt ammunition inför diskussionen av resultaten.

3.2 Intervjuerna

Procedur

Själva undersökningen som det här arbetet till stor del handlar om har skett genom ett 
flertal intervjuer med olika bildlärare yrkesverksamma i Umeå. Det man kan se är alltså 
tendenser inom denna region och yrkeskår (främst gymnasielärare i bild). Totalt är det 
åtta personer som har intervjuats varav en är yrkesverksam åk 7-9, sex på gymnasiet och 
en inom universitetet (med lång bakgrund som yrkesverksam lärare och konstnär). I fyra 
av fallen har svaren inkommit via mail (två lärare, verksamma på samma skola svarade 
gemensamt), två har intervjuats med anteckningsblock och penna och två har intervjuats 
med bandspelare. Samtliga har fått frågorna via ett informationsblad i förväg där jag 
också ber om övningsexempel till ”kokboken”. Till en av intervjuerna har jag också en 
del tidigare observationer av dennes arbetsätt (se nedan).

13



Reliabilitet

De inskickade svaren har såklart problemet att inga följdfrågor kan ställas. Dock ska 
det nämnas att en av informanterna arbetar på en plats där jag redan gjort flera studier. 
Alltså har jag en hel del data kring dennes arbetsätt sedan innan vilket ökar 
trovärdigheten (och materialet) kraftigt. Detta redovisas med bifogade rapporter från 
skolan i fråga. Man kan väl säga att det materialet är en kombination av observation 
och intervju, och som observationsstudie är materialet mycket tillförlitligt. I övrigt har 
de flesta inskickade svar varit mycket informativa men omöjliga att ställa omfattande 
frågor kring (vissa förtydlingar via mail har dock kunnat göras). Dessa svar får såklart 
ses som strukturerade intervjuer.

När det gäller de nedskrivna intervjuerna har de problemet att trovärdigheten sjunker 
i och med att varje ord inte antecknas. Dock kan följdfrågor lätt ställas och det mesta 
kommer trotts allt med. Jag ser dessa intervjuer som en slags ”mitten” där frågorna har 
besvarats men där visst informationsbortfall kan ha skett. Det ska dock noteras att jag 
har arbetat efter att få med så mycket som möjlig genom att tydligt hålla mig till frå-
gorna.

Slutligen har vi det mest pålitliga: De inspelade intervjuerna. Här redovisas all relevant 
data, men så har det också tagit sin tid att skriva ut materialet. Bandspelaren har 
medvetet kommit fram vid de mest omfattande intervjutillfällena, och det var bra för 
undersökningens reliabilitet, för handen hade inte hängt med i dessa fall. Jag fick 
intrycket av att lärarna talade fritt, mer så än i de dokument de sammanställt, 
vilket gjorde denna del av undersökningen extra givande.

En sista notis om reliabiliteten: Man bör ha i åtanke att de lärare som svarat frivilligt 
avsatt tid för att deltaga. Det känns för mig som om det därför rör sig om engagerade 
lärare, antagligen mer så än ”snittet”. Det är antagligen en delförklaring till varför 
resultatet ser ut som det gör (med många skiftande metoder och teorier). Hur som helst 
täcker undersökningen ändå en hyfsad del av Umeås verksamma gymnasielärare i Bild, 
men resultaten får nog ses som tendenser snarare än generella fakta.

14



3.3 Kort om katalogiseringen

När jag lagt information till bilagorna har jag delat upp det på följande sätt:
1. En bokstavskod för läraren (A,B,C, o.s.v.)

2. Siffran 1 för intervjuer och annat skrivet material rörande en lärare
    (t.ex. C 1:1 = intervjun med C, C 1:2 = en relevant VFUrapport från dennes arbets
    plats

3. Siffran 2 för övningarna (t.ex. B 2:3 = Lärare B:s 3:e övning)

Rangordningen är helt min egen och är enbart till för att det lättare ska gå att förstå mina 
hänvisningar till bilagorna och bläddra fram de övningar som omtalas i uppsatsen.
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17. A2 visar detta extra tydligt. Övningen är ursprungligen från lektion.nu 
18. C1
19. G1
20. D1 jämför med C1:2 sid. 2 om vikten att lära eleverna ett vokabulär

4. Genomförande 

4.1 resultatredovisning och analys:

De flesta av mina informanter relaterar bildförståelse starkt till media, vilket förvisso 
inte är fel. Emellertid finns det en tendens att tala om mediakritik och propaganda som 
bildförståelsens ”kärna”. Generellt kan man se en tendens till att snabbare knyta an till 
reklamfiltrering och produktdesign än hur man använder sig av färg och form för att 
skapa lugna rumsmiljöer. Det ska dock tas med i beräkningarna att ett par informanter 
också arbetade som medialärare.

Det finns en tendens bland informanterna att dela in bildförståelsen i ”teori” och 
”praktik”, där man bedömer en färdig bild enligt ett schema alt. talar om sina bilder ”i 
efterhand”, alltså att man först producerar och sedan applicerar en analysmodell (typ 
som en ”checklista17”).  Dikotomin som Sonesson (m.fl.) pratar om blir tydlig: 
bildförståelsen är bildens ”teoretiska” del. Den avhandlas nästan som en separat del. 
Detta är absolut inte lika med dålig undervisning, men det visar på en särskiljning 
mellan att skapa och resonera.

Det måste dock sägas att det också finns en annan tendens, starkare än jag trodde, 
och det är det flertal lärare som integrerat bildförståelsen som en naturlig del av alla 
bilduppgifter. En informant har gått så långt så att han helt utgår från en fast teori med 
vetenskapliga begrepp som grund för alla sina övningar18, andra har kriterier i varje 
uppgift som genomsyras av ett bildanalytiskt tänkande19, ytterligare någon arbetar 
utifrån hur eleverna resonerar om sina bilder20. 

En skillnad på denna strömning och tidigare nämnda tendens är att bildförståelsen i det 
senare fallet är mer uppdelad i smådelar, där man lär sig lite i taget men någonting till i 
stort sett varje uppgift. De exakta metoderna skiljer sig inom denna tendens, men idén 
är att se och tala om bilder ingår i att producera dem. Uppgiften, utförandet och samtalet 
sammanfaller (låter det flummigt? Det är det faktiskt inte. Studera övningarna så får du 
exempel på vad jag menar).

Dessa lärare har också en gemensam vana att bygga in just betygskriterierna i sina upp-
gifter, med tydliga anvisningar om vad som bedöms. Man sätter så att säga ett ”spot-
light” på vad uppgiften går ut på som går utöver instruktionerna.
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Det är vanligt att lärarna tar avstamp i elevernas livsvärld (återigen vanligare än jag 
trodde). Man skapar en närhet genom att tala om dagens reklam, eller ideal eller vad 
eleven gillar/inte gillar. Ett bra exempel finns i intervju B121 där en lärare uppmunt-
rar elever i deras arbete med symboler genom att få igång ett samtal om vad de själva 
tycker. ”I vilken situation skulle det kunna vara, i samhället, som man upplever hat” 
(om hur hat ska symboliseras). 

Ibland fick övningarna lockas fram ur lärarnas teori. Det fanns en stark tendens att visa 
sin bakgrundsteori som det viktiga och inte själva utförandet av undervisningen, där 
idéerna realiseras. Detta kan i och för sig ha att göra med illa formulerade frågor, 
men jag upplevde det som att många lärare kände sig tvungna att ”rättfärdiga” sin 
undervisning.

Oavsett teoretisk bakgrund så spretar metoderna åt alla möjliga håll. Tydligast märks 
detta mellan C och D som trots idoga försök att åstadkomma samma sak (att ge
 eleverna ett vokabulär för att tala om bilder) har angripit problemet på helt olika sätt. 
Den ena genom att grundligt lära ut semiotiska begrepp och den andra genom att låta 
eleverna skapa begreppen själva. En lärare har använt sig av historiska figurer för att 
jämföra dagens ideal22. En annan har lagt upp terminen så att den följer bildhistorien och 
tar bitvis upp de förändringar som sker med bilden med förändringar i samhället23. 
Alla dessa metoder har sina klara poänger och vettiga arbetsätt, men det märks att 
enbart ett fåtal har kunnat diskutera med andra lärare och utbyta idéer. Detta är något 
som också uttryckts av flera av informanterna. Tråkigt, då många av arbetssätten 
verkligen förtjänar att uppmärksammas skulle kontakten lärare emellan kunna öka den 
samlade kunskapen.

21. B1 sid. 2
22. E1 se även E2
23. B1:2 17



4.2 Analys av övningarna

P.g.a. tid och platsbrist blir det tyvärr bara ett litet antal övningar att analysera. Jag har 
försökt undvika att upprepa mig för mycket (en del saker behandlas ju i diskussionen). 
Hur som kommer här mina försök att tolka och resonera kring några av de exempel som 
jag funnit inspirerande och bra, om än på lite olika sätt. I en riktig ”kokbok” skulle flera 
av de här övningarna säkerligen återfinnas under kapitlet om ”bildförståelse”. 
Mina rubriker är ett försök till någon slags klassificering för den lärare som lite 
villrådigt slår i just en sådan bok. Men märk väl att några av exemplen inte riktigt får 
rättvisa utan sitt sammanhang. De flesta arbetar, inte helt förvånande, mot steg 3 
(enligt min tolkning). Man försöker gå från att bara producera en bra bild till att 
resonera kring dess uttryck. Vissa ansatser till att resonera kring stilar finns dock 
(steg 4), även om ingen av de här presenterade uppgifterna syftar till att belysa dessa 
och dess historiska sammanhang.

B2:6 – hur används bilder? En kontinuerlig reflektion 

Exemplet som är först ut är inte en övning i sig. Dock anser jag att den skulle vara 
med i egenskap av att det är en bra representant för de arbetssätt som använder sig av 
mer finfördelade ”tänk på” instruktioner. Eleverna ska helt enkelt alltid reflektera över 
tre ganska lättförståeliga begrepp som behandlar hur bilden är gjord, hur den är tänkt 
att spridas och vad det bakomliggande syftet är. Detta ska också skrivas ner. Man kan 
jämföra med C:s mer avancerade ”betygsrapporter” som dock fungerar enligt liknande 
principer (se bilagorna). 

Denna tankemodell är ganska semiotisk och nära mediatänkandet (i och med att man 
oundvikligen resonerar kring syfte och spridning), men lämnar alla dörrar öppna då 
dessa punkter mycket väl kan besvaras med ”hemma” och ”den ska komplettera tavlan 
på den 
motsatta väggen som är i en liknande färg”. Över lag skulle jag säga att B2:6 får eleven 
att tänka över hur man ska använda bilden, vilket bör kompletteras med 
reflektioner kring konst och betydelse (det blir den också). 

Jag tror dock klassificeringen är lättförståelig och utan tvekan utmärkt för att öppna ett 
tänkande om bilders användning utan att det ses som ”flummigt”. Dessutom är det inte 
så tidskrävande (vilket är viktigt, då man ofta har ett begränsat tidschema) för eleverna 
att pränta ner några tankar vid varje punkt. Men som sagt, mer än användningen erfor-
dras och härnäst ska vi undersöka just hur läraren bygger vidare med sina uppgifter.
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B2:7 – sammanhangets betydelse för bilden

Denna övning är ett klockrent exempel på hur man kan lära ut en specifik aspekt av 
bildförståelse. Uppgiften handlar helt om att reflektera kring bildens sammanhang. 
Tre vanliga, och därmed lättfattliga, situationer presenteras. Det är fortfarande bildens 
användning som används som grund, men här sett helt ur det sammanhang bilden pre-
senteras i. Dessutom gör det faktum att bilden används på tre olika sätt att man börjar 
resonera kring betydelse. Att det som i ena fallet kan vara reklam i ett annat samman-
hang kan ha en helt annan innebörd. På det viset skulle jag säga att läraren utvidgar en 
redan existerande förståelse. Jag skulle säga att övningen i viss mån bearbetar steg 2 i 
Parsons modell, d.v.s. att man troligtvis arbetar med ”bra”, föreställande bilder, men att 
man via övningen får upp ögonen för att samma bild kan ha flera olika innebörder. Detta 
leder ofrånkomligen till att man tangerar steg 3 då man från innebörder lätt kan börja 
prata om bildens olika uttryck.

Att bero på det tror jag att en abstrakt bild i denna övning skulle vara ganska svåran-
vänd, något som skulle kunna få eleverna att slå bakut. Bättre i så fall att använda nästa 
exempel…

B2:8 – att förmedla betydelse med färg och form

Här tar sig läraren an uppgiften att bygga vidare på, som jag ser det, steg 3. Uttrycks-
fullheten är det som står i fokus och eleverna får aktivt pröva om de lyckats förmedla 
sitt ”budskap”. Övningen är en utmärkt ingångsport till hur icke-föreställande bilder kan 
vara uttrycksfulla, och luckrar därmed upp föreställningen om att bara det realistiska 
är eftersträvansvärt. Lärare som använder sig av den här övningen ska dock tänka på 
att alla exempel som ges har en tendens att ”gå igen”. En parantes är väl att man skulle 
kunna dra orden slumpmässigt istället för att välja (om man tror att eleverna kommer 
välja för likartat). Man skulle också kunna arbeta utan exempel för att se vilka slags 
associationer eleverna har (som ett slags diagnostiskt prov i bildförståelse:). Den första 
uppgiften kan också med fördel användas för ett vidare resonemang kring stil och form 
(steg 4), förutsatt att man följer upp den med motsvarande konsthistoria (någon läraren i 
fråga gör).
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Den andra uppgiften luckrar också den upp det föreställandes överhöghet, men då 
snarare genom att få eleven att hitta den icke-föreställande formen för något redan 
föreställande. Att abstrahera en bild på detta sätt kan vara ett sätt att förstå hur tidiga 
konstnärer har arbetat, men skulle lika gärna kunna användas för att framhäva 
budskapet i en bild i former och färger snarare än i den föreställande bilden (med lite 
tillägg till texten, som det är nu ingår det inte nödvändigtvis i uppgiften). Jag skulle säga 
att övningen ändå strävar mot ökad uttrycksfullhet, alltså mot steg 3.

Reflektion

Jag skulle säga att ovanstående övningar (B2:8) är intressanta bl.a. för att de leder 
eleven mot steg 3 på ett smidigt sätt. Detta ska ses mot en bakgrund av att man i sitt 
arbete med bilder tidigare har reflekterat över bildens användningsområden och så att 
säga bara ser användning i en lite vidare bemärkelse, genom att avdramatisera det 
föreställande. B2:7 är som sagt med som exempel på hur man kan arbeta med 
bildförståelse i små steg i taget, och hur man i arbetet med bilder kan övergå från att 
diskutera användning till att prata om bilders betydelse. 

C – att erövra bilden genom rätt verktyg

Lärare C:s uppgifter är kluriga att tolka utan att först ha gått igenom bilagorna. Kort 
kan i alla fall sägas att C:s undervisning syftar till att lära ut de begrepp som används av 
semiotiken. Metoden förutsätter egentligen inte övningsförslag som dessa, utan arbetar 
oftare så att eleverna knyter an begrepp till de bilder som de producerat. Men för de som 
känner att de vill öva på begreppen existerar en stor ”idebank”, komplett med ordlista 
och allt. Vi ska se närmare på två laborationer kring två olika begrepp.

C2:3, C2:4

Båda laborationerna (och ett otal fler) är konstruerade på liknande sätt: Ett begrepp 
förklaras och man får sedan ta sig an det i en av dess aspekter. Ibland kan en laboration 
tangera flera begrepp åt gången (som C2:4). Tanken är att man slutligen behärskar en 
välfylld verktygslåda både för att analysera och för att konstruera egna bilder. 
Uppgifter som C2:4 visar på en av reklamens aspekter, att använda bilder som inte har 
med produkten att göra, vilket ger en förståelse för vad närmandegöring går ut på 
(fotbollspelaren bredvid hamburgaren ”överför” värde till produkten). Tanken är att man 
ska få en förståelse för begreppet och därigenom kunna använda sig av det själv.
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Reflektion

Genom att arbeta nästan uteslutande med bildförståelse vill läraren ge elever möjlighet 
att analysera i stort sett vilken bild som hellst. Det vill förstås de flesta lärare, men i det 
här fallet står förståelsen verkligen i fokus då hela arbetsättet baseras på detta. Allt 
kretsar kring den semiotiska metoden och dess begrepp, vilket så klart förutsätter 
gedigna kunskaper hos läraren om just detta. Möjligheterna att arbeta i vilket medium 
som hellst är stora, likaså möjligheterna att låta eleverna arbeta självständigt (det enda 
man behöver är trotts allt en beskrivning av vilka begrepp de använt så ser man huru-
vida de har förstått eller inte). Och i sin ursprungliga form används också laborationerna 
i en väldigt individualiserad undervisning, med öppna kort mellan lärare och elever. 

I de övningar jag valt ut framgår hur begreppen kan förklaras, men det finns så klart ett 
antal exempel som inte redovisas här. Läraren siktar ganska högt, mot en bildförstå-
else där leven ska vara fri från sina egna preferenser och samtidigt förstå sin kulturella 
ryggsäck (vilket nog kan vara lite svårt då det närmast påminner om steg 5). Men har å 
andra sidan laborationerna att falla tillbaka på för att förklara hur man kan plocka isär 
även det mest komplicerade verk (vilket gör att man kan arbeta på steg 3, och med vissa 
laborationer som handlar om specifika konststilar på steg 4). Man gör dock begreppen 
mer tillängliga genom att hela tiden knyta dem till elevernas livsvärld och till praktiska 
uppgifter. Vidare används digitala hjälpmedel vilket i viss mån överbrygger steg 2.  

Jag tror att metoden, rätt använd, kan ge eleverna mycket god förmåga att analysera och 
konstruera bilder, men att man som lärare får vara beredd på att det är ett ganska omfat-
tande arbete att se till att eleverna faktiskt förstår begreppen och utifrån dessa även kan 
analysera andra bilder. Jämför som sagt gärna med D2, som också handlar om att bygga 
upp ett vokabulär för att tala om bilder. 
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D2 –bildförståelse genom bildsamtal

Lärare D:s uppgift är intressant, bl.a. för att den också utgår från bildförståelse (såklart). 
Men här har läraren satt fokus på bildsamtalet eleverna emellan, inte på redan existeran-
de metoder. I intervjun (D1), framgår att läraren gärna låter eleverna själva konstruera 
de ordförråd de använder för att samtala om bilder. Uttrycksfullheten står högt i kurs då 
komposition och färgval stöts och blöts, vilket gör själva övningen till en strävan mot 
steg tre (eller kanske snarare en fördjupning inom detta steg). 

Reflektion

Övningen som presenteras här har flera fördelar för att just få igång bildsamtalet. Man 
presenterar varandras uppgifter och får dessutom ge (förhoppningsvis) konstruktiv kritik 
inom gruppen. Hela arbetet igenom får man öva sig på att se och resonera kring bilder 
utifrån dess uttryck och komposition. Man får också pröva att arbeta med begränsningar 
som även de uppmuntrar till bildsamtal och eftertanke. Jag tror övningen fungerar bra 
för att arbeta med uttrycksfullhet (steg 3) på ett lite mer avancerat vis. Arbetet är ganska 
självständigt trots de styrda instruktionerna och kräver lite fantasi då författaren kan 
komma att presentera en bok med bara några rader till hjälp. Jag tror dessutom att lära-
ren har rätt i sin analys av att övningen kan dra ut på tiden om den inte klockas.

G – problemlösning kring bildförståelse

G är i likhet med C semiotiker i grunden. Han utgår dock inte från begreppen men 
säger sig vilja använda tänkandet i alla uppgifter. Man arbetar alltså inte exklusivt med 
bildförståelse utan låter resonerandet kring bilder genomsyra i stort sett alla övningar. 
Uppgifterna är tänkta för grupper av elever som i stor omfattning arbetar med problem-
lösning.

G2:1 – förmedling av människors känslor i bild

Denna övning är ännu ett bra exempel hur man med grunden i en egenproducerad bild 
kan jobba mot/fördjupa sig i steg 3. Genom att studera olika exempel, både från histo-
rien och från sin vardag, får eleverna några uppslag på hur man kan förmedla en känsla 
på olika sätt och får därefter använda den metod de funnit ”bäst”. Övningen avslutas, 
enligt arbetssättet, med en diskussion utifrån några stolpar.
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G2:2 –från 3d till 2d till 3d till 2d

Denna uppgift skiljer sig lite från de tidigare presenterade då den mestadels håller sig i 
steg 2. Man arbetar ganska ”tekniskt”, och det är inte förrän i den efterföljande diskus-
sionen man börjar resonera kring hur man kan ändra detaljens betydelse (genom att byta 
miljö ändrar man funktionen, vilket kan leda till en diskussion om uttryck beroende på 
vad man valt för detalj). Övningen är intressant och utmanande, men skulle nog lika 
gärna kunna placeras under ett mer tekniskt orienterat kapitel i kokboken. 

Reflektion

Diskussionen i G2:1är ganska omfattande, och ett par av rubrikerna svävar ut en aning. 
Men det mesta kretsar ändå kring bilden man har producerat och vad som får den att 
fungera. Övningen är inte nödvändigtvis helt föreställande. En kreativ elev kan nog 
mycket väl tänka ut att t.ex. bakgrundsfärgen kan påverka intrycket av personen på 
bilden. 

Övning G2:2 skulle som sagt mycket väl kunna återfinnas under en annan rubrik. Jag 
har dock valt att inkludera den, dels för att den får representera de övningar som arbe-
tar i steg 2 men ändå tangerar bildförståelse, dels för att den visar på ett sätt att genom 
tekniska studier få en inblick i formers betydelse. 
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5. Diskussion och slutsatser:

5.1 Om bilden som språk 

Gert nordström talar redan -82 om hur teckning har bytt namn till bild24. ”Men är bild 
accepterat som ett språkämne?” Frågar han sig. Antagligen inte, arvet efter tecknings-
ämnet är segdraget på sina håll (antagligen mer så i grundskolan än på gymnasiet). 
Emellertid visar både läraoplanen, Lindgrens diskurser och informanterna på att det 
finns en hel del idéer som anknyter till bilden som ett språk, eller åtminstone som ett sätt 
att kommunicera betydelse. Här kan bildens dåliga samvete skina igenom och man talar 
om media och mediafiltrering, något som förvisso är mycket viktigt i dagens informa-
tionssamhälle där man dagligen dränks i bilder med tvivelaktiga budskap. 

Detta blir extra tydligt i relation till Parson då barn, som inte har ett lika avancerat 
bildtänkande, inte kan genomskåda bildproducentens egentliga mål (vilket hänger väl 
samman med reklammakares iver att få markandsföra sitt skräp till barn och andra som 
av någon anledning inte byggt upp en sorteringsmekanism.). Det ska dock sägas att 
”utbildning” om bilder inte alls enbart behöver komma genom skolan, utan kan föras 
vidare i en kultur oavsett dess institutioner. 

Men bilder även i genomkommersialiserade samhällen handlar väl inte bara om att 
sälja? Det finns väl betydelser bortom reklamen? Man får alltså akta sig för att fastna 
i att låta allt handla om media. Utan bör istället tala om olika uttryck, där diskussioner 
kring media är ett sätt att handskas med bildens meningsbärande funktioner. Här kom-
mer vi till en viktig punkt: Bilden ÄR ett ”språk”, men har egna, unika egenskaper att 
förmedla betydelse med som skiljer sig från det talade, och skrivna, språket. Därmed 
blir den 
”vertikala medieringsbegreppet” som Marner pratar om25 extra absurt, då både 
talspråket och bilden uppenbarligen bör stå för sig själva med sina unika 
meningsförmedlande egenskaper. Att likställa medierna, ”alla olika alla lika”, genom att 
fokusera på deras möjligheter, är av största vikt för att bilden ska sluta ha 
”dåligt samvete” och se sig som motsatt till de ”teoretiska” ämnena26. 

24. Nordström Gert Z , artikel i Scen & Salong nr 8 1982, sid. 12-13
25. Marner Anders,  ”Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag”, sid 14-15
26. Se Lindgrens slutsats sid. 162 i ”Att skapa ordning för det estetiska i skolan” 24



Trotts allt har väl ändå de flesta ämnen såväl som en teknisk som en estetisk del? 
Svenskan t.ex. har sin tekniska del (grammatik, orden i sig) och det estetiska i form av 
olika användningar av språket (det är svårt att skriva bra skönlitteratur med bara gram-
matisk korrekthet som grund:). Dessa ska väl rimligtvis ses som två delar av en helhet 
då de är tämligen beroende av varandra, vilket också leder till att det är viktigt att betona 
det som Marner 
kallar för ”hemmedier” (i bildens fall visualitet och olika typer av bild27). Alltså att 
bilden är viktig både för den teknik man lär sig och för att dessa medier har unika 
möjligheter att förmedla budskap.

Med detta sagt kan jag bara hålla med om ovan nämnda artikels slutsats: Vi bör sträva 
efter ett yrkesspråk för lärare som tar upp både medieneutrala och mediespecifika 
perspektiv28. Överlag bör vi sträva efter en ökad kommunikation OM våra ämnen 
(och då menar jag speciellt lärare i estetiska ämnen, som oftast är i en mer utsatt 
situation). Detta gäller både ämnes-didaktiska förslag (t.ex. utbyte av olika övningar) 
och allmändidaktiska (om skolarbetet i stort). Om inte ovanstående text är totalt fel är 
bildämnet trotts allt viktigt - för att det är just bild.

5.2 Hur tacklar man ”steg 2” ?

Vi kommer alltid att dras med ett problem inom bildämnet: Eleverna kommer att vilja 
göra bilder som ser bra ut! Bilder som motsvarar bilden de har i huvudet som rimligtvis 
formats av vad kulturen ser som ”bra”. Åtminstone om Parson har det minsta lilla rätt i 
sin analys av människors gradvis bildförståelse. Otaliga skolungdomar kommer avfärda 
högt värderade konstnärer som charlataner och döma ut deras bilder som apklotter. Vy-
gotskij skriver att barn i tonåren överger sitt tecknande för skrivandet eftersom de inte 
kan få fram det de vill uttrycka på pappret29, och har där träffat precis rätt: När bilden 
inte räcker till försvinner lusten att skapa inom detta ämne.

Så hur löser man det här? Alla kommer ju ändå att passera genom ”steg 2”. Jo, för det 
första bör vi väl inse att elever bör få göra ”bra” saker. Att en elev förfinar sig inom 
en teknik kan vara en fantastisk inkörsport till att intressera sig för bilder i en vidare 
bemärkelse. Alltså kan det vara en god idé att uppmuntra de elever som redan tecknar 
utifrån deras huvudintresse, och ha detta som bas för att gå vidare. Eleverna har inte 
”fel” när de anser att blyertsritade hästar är det finaste som finns, och det kan likväl vara 
intressant och bra för dem att studera detta genom att jobba med rörelse, anatomi, 
proportioner, skuggor o.s.v. Allt utan att de behöver lämna sitt älsklingsobjekt.

27. Marner, Anders,  ”Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag”, sid 8
28. Ibid. sid 8
29. Vygotskij, Lev S, Fantasi och kreativitet i barndomen, sid. 97 25



Men det stora flertalet kommer inte ha en spetskompetens man kan utveckla, alltså krävs 
det andra, mer allmängiltiga knep. Då fotorealism ofta är det som eftersträvas kan det 
vara fruktbart att på olika sätt arbeta utifrån foto. I B1 berättar en lärare om hur man 
arbetar utifrån foton som eleverna förenklar till svartvita bilder i photoshop30. Därefter 
har man en bra bild att basera ett linoliumtryck på! Genom att använda sig av digitala 
bilder har man garanterat att resultatet åtminstone blir så gott att eleverna vill arbeta 
vidare! Jag tror att användande av dylika blandtekniker är något som underlättar enormt 
när man har med blandade intressen att göra. Värt att observera är också att övningen 
mycket väl kan vara intressant för avancerade användare, som lätt kan modifiera och 
anpassa bilden på olika sätt, antingen i datorn eller genom att karva i sin tryckplatta.

Ett annat ”knep” som ofta används för att finna vägen till bildförståelse är att utgå från 
elevens värld. Detta är något som rekommenderas av Ference Marton, som menar att i 
stort sett all pedagogik bör utgå från att förstå hur elever upplever och förstår världen. 
”Vi måste inta ett perspektiv där barnens svar inte bara blir möjliga att begripa utan även 
framstår som logiska31”. Detta tillgrips ofta i arbetet med media, där man ivrigt refererar 
till den reklam eleverna utsätts för32. Dels för dess uppenbara budskap, men också för att 
det är något alla känner till.

Jag tror att Marton har en bra idé när han föreslår att man ska utgå ifrån eleven. 
Frågan är väl snarare i vilken utsträckning det går att analysera elevernas livsvärld utan 
att spräcka sin tidsplan. Att många närmar sig med hjälp av media är väl inte så konstigt, 
men det är nog inte så bra om all bildförståelse hamnar där. Att skapa ett rum med lugn 
atmosfär, eller varför inte en bild som är vacker och balanserad kan ha nog så mycket 
bildförståelse i sig. Kanske kan andra ämnen ha någonting att ge? Genom att arbeta över 
ämnesgränserna kan man nog föra in bildtänkandet i mängder med situationer, det gäller 
bara att komma ihåg bildens eget, unika värde. 

Metoden att låta eleven skapa sig ett eget vokabulär för att samtala kring bilden är också 
något som jag tror hjälper för fortsatt bildtolkning och bildskapande. Som jag tog upp i 
resultatet använde sig två lärare av rent vokabulärsbyggande (om än från två olika håll) 
och jag tycker att inställningen är helt rätt: Vi måste lita på att vår uppfattning stämmer, 
att det vi själva ser är det rätta33. Vi lär oss att när våra erfarenheter och vår kunskap 
växer, då kan vi komma att få nya synvinklar som ändrar det gamla. Den som 
upplevt sådan utveckling i bild kommer inte att ifrågasätta ämnets giltighet.

30. B1 sid. 3
31. Marton, Ference, ”mot en medvetandets pedagogik” sid. 103, ”Didaktik” (red. Michael Uljens)
32. Se t.ex. E1
33. D1 återigen
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5.3 Uppdelningen teori-praktik, förnuft-känsla 

Att bero på att eleverna ska lita på sina intryck... Något som bör komma med i denna 
diskussion (och därför gör det alldeles här) är den forskningsbakgrund som vi bildlärare 
arbetar mot. Den mesta forskningen vi arbetar med är fenomenologisk, den undersöker 
hur människor uppfattar och upplever världen. Visst kan vi forska kring ljusfenomen 
och optiska villor på ett naturvetenskapligt sätt, men faktum kvarstår att den mesta 
forskning vi kommer att ägna oss åt är humaniora.

Här dras vi enligt t.ex. Sonesson och Marner, med ett tungrott arv från vår inhemska po-
sitivism34. Det finns en stark tendens att skilja på ”teori” och ”praktik”. Fantasi, känsla 
och skaparkraft ställs mot förnuft. Detta gynnar knappast de estetiska ämnena där man 
ofta bedriver forskning på vad människor upplever, och där tanke och handling är så 
sammanflätade att de snarare borde ses som delar av en helhet. Detta leder bland annat, 
som Lindgren visar, att estetiska ämnen ses som ”roliga lekämnen” i motsatts till de 
”seriösa” ämnena35. Vidare leder det till att lärare i estetiska ämnen polariseras gentemot 
andra lärare vilket hindrar ämnesöverbyggande samarbeten. 

Detta försvårar såklart också bildämnets förutsättningar för att kunna stå för sig själv. 
Precis som att svenskan skulle få svårt att klara sig med enbart grammatik eller 
skönlitteratur klarar sig inte bilden utan både skapande och mening. Ren semiotik eller 
reklamanalys blir bara en del av mediaundervisningen och enbart teckning utan 
eftertanke blir en avkoppling för några få intresserade. Slutsatsen blir att vi borde sträva 
efter ett synsätt som tar hänsyn till tekniska och estetiska delar av varje ämne som just 
delar av en helhet, båda som mest meningsfulla i en slags växelverkan. Detta gäller 
troligtvis fler ämnen än bild, men dessa handlar inte uppsatsen om så vi lämnar det där.

34. Marner, Anders,  ”Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag”, sid 16
35. Lindgren, Monica, ”Att skapa ordning för det estetiska i skolan”, sid 107 27



5.4 Förslag på fortsatt forsking

Som jag tidigare nämnt under diskussionen har vi ”stadium 2” som vi kommer att 
behöva arbeta oss igenom. Det skulle vara mycket intressant att se mer specifik forsk-
ning kring hur man som bildlärare kan arbeta för att smidigt bearbeta detta steg och gå 
vidare (mot ”uttrycksfullhet”). Att använda sig av flera olika medier, där det inte spelar 
någon roll om man tecknar bra,  har föreslagits som ett sätt (kameran negerar otränad 
motorik). 

Men det måste finnas hur många sätt som hellst, både när det gäller att få elever nöjda 
med sina bilder och när det gäller att bygga upp en förståelse för ett vidare perspektiv på 
bildskapande. Jag skulle verkligen vilja se ett arbete som handlade om hur man 
didaktiskt bygger upp en gradvis bildförståelse med hjälp av riktade övningar, gärna 
med någon slags åldersbedömning i bakhuvudet. Egentligen är alla metoder som 
smidigt kopplar samman bildskapande och bildtolkning intressanta, men fokuseringen 
på ett särskilt problem kanske kan avgränsa nog för ett ex-jobb el. dyl.

Överlag lider bildämnet, enligt min mening, av brist på didaktiskt material kopplat till 
forskningen inom samma fält. Därmed blir forskande lärare vår spjutspets i kampen 
för en seriös och på lika villkor accepterad bildundervisning. Till detta bör tilläggas att 
bildlärare skulle kunna öka sin kollektiva kompetens genom att träffas för att diskutera 
och byta uppslag och övningar med varandra.
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5.5 Slutord

Så... Någon slags sammanfattning är på sin plats. Är det något jag verkligen tycker mig 
ha sett så är det många kreativa sätt att angripa likartade problem. Dessvärre tycker 
jag också att det är tydligt att bildlärare väldigt sällan får chansen att utbyta idéer med 
sina kollegor. Jag tror alla yrkesverksamma lärare skulle tjäna på en ökad kommunika-
tion kring bildämnets didaktik, speciellt med tanke på att ämnet är ansatt av en hel del 
destruktiva attityder, som antagligen skulle kunna motverkas av att man samtalade kring 
lyckade arbetsmetoder.

Vidare står det också klart att flera lärare faktiskt bygger sitt arbete på en genomtänkt 
teoretisk grund. Även om både teorierna och attityderna är olika finns det mycket i 
verksamheten som vi kan lära varandra. Jag tänker nog speciellt på ”C” och ”D”, som 
haft väldigt likartade ambitioner men helt olika angreppsätt. Men också B har liknande 
tankar kring bildkommunikation som den viktigaste grunden, och dessutom ett mycket 
inspirerande förslag att ordna undervisningen i någon slags bildhistorisk ordning.

För vi har en del problem att tackla (som bl.a. diskuterats i tre rubriker ovan). Och jag 
tror att en av lösningarna är just kommunikation mellan likar, där man strävar efter att 
bygga modeller där man med så få missförstånd som möjligt kan samtala om bild (och 
respekterar varandras åsikter). Jag har försökt använda mig av Parson, vilket i viss mån 
har varit fruktbart. Men det lär finnas ett stort antal ideér om hur man kan se på bildför-
ståelse, något som förhoppningsvis visar sig i framtida arbeten.

Hur som helst har det varit mycket inspirerande att samla data till denna uppsats. Jag 
vill passa på att tacka alla lärare som ställt upp (en ganska stor andel med tanke på hur 
många yrkesverksamma gymnasielärare i bild som Umeå har), jag hoppas verkligen att 
ni finner mitt arbete läsvärt. Det har varit kul att ta del av andras tankar och jag ser fram 
emot mer av den varan, men då som läsare av andra bildlärares arbeten!
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A1

Hej Emil,

eftersom jag själv tycker om att skriva uppsats och uppskattar om folk vill ställa upp när 
jag önskar informanter, ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig. Jag har bara möjlighet 
att svara via mail eftersom min fritid är mycket begränsad... men det går bra att åter-
komma med fl er frågor om det är något som är oklart!

För att börja med att försöka besvara dina frågor:

Har du några speciella teorier i grunden för din bildundervisning?

Svar: Nej.

Hur skulle du beskriva syftet med dina valda övningar?

Svar: Övningen är ett bildanalysschema som jag har laddat ner från internet, lektion.se 
(jag har modifi erat den lite för mitt eget bruk, men bifogar “originalet”). Jag har använt 
lite olika analysscheman för att pröva mig fram och detta är första gången jag prövar det 
här. Syftet är förstås att öva förmågan att betrakta och beskriva bilder och träna förståel-
sen för bilders uttryck och innehåll. Analysschemat innehåller också ett par  semiotiska 
begrepp som eleverna får på köpet. Frågorna kan inte stå för sig själva utan för många 
elever krävs en ganska tydlig muntlig instruktion, och samtal med eleverna under deras 
arbete. Det märks tydlig skillnad på vad eleverna får ut ur bilderna om man har pratat 
med dem eller ej under processen. Det märks också vilka som är vana vid att arbeta med 
bilder på detta sätt, och givetvis har också de som gillar att skriva en fördel. Man kan 
förstås göra det helt och hållet muntligt om tiden tillåter det, förmodligen skulle det vara 
bättre för dem som gruvar sig för att sätta ord på pränt, men att allt fi nns skriftligt under-
lättar vid betygsättning.

Hur ska uppgifterna examineras?

Svar: Jag tar in de färdiga texterna och bilderna, läser och begrundar vad och hur 
mycket eleverna uppfattat och fått med och bedömer texterna efter en ganska godtycklig 
skala (om man ska vara ärlig) efter hur jag tolkar ambitionsnivån och förståelsen – jag 
försöker bortse från språklig förmåga, eftersom det inte är det jag betygsätter. Riktigt 
högt betyg får den elev som lyckas beskriva bilden ingående och bra, och tolka den på 
fl er än ett sätt, gärna både “gynnad och icke gynnad” tolkning, samt får med personliga 
refl ektioner som visar hur eleven har tänkt. Eleverna får tillbaka arbetet med betyg, en 
kommentar och förslag till vad man kan jobba vidare med om man vill jobba för ett 
högre betyg.

Då jag tycker att sammanhanget för bildundervisningen har betydelse vill jag gärna 
beskriva det lite närmare, även om du inte frågar efter det – det är förstås skillnad på hur 
man jobbar med en grupp som man träffar återkommande under några år, och en grupp 
som man bara träffar en begränsad tid.



 A1 forts...

Jag undervisar i kursen Estetisk verksamhet på gymnasiet, en kurs som vanligtvis går 
två gånger i veckan under en termin, sedan är det klart. Eftersom kursen är kort och 
ska betygsättas hamnar fokus lätt på att uppgifterna blir utförda, tid till refl ektion tycks 
alltid saknas och oftast lägger jag mer krut på mina andra kurser som jag har mer av i 
min tjänst – karaktärsämnen vid medieprogrammet. Estetisk verksamhet hamnar lite på 
undantag faktiskt.

Jag planerar Estetisk verksamhet tillsammans med mina kolleger som har samma kurs, 
för likvärdigheten försöker vi lägga upp undervisningen ungefär likadant och jag skulle 
vilja kalla innehållet väldigt traditionellt. Vi eftersträvar ämnesprogression och läg-
ger upp uppgifterna i en naturlig följd där de bygger på varandra, men det fi nns ibland 
gränser för hur långt man kommer då eleverna har väldigt skiftande förkunskaper (från 
ingenting till mycket) och en del är lågmotiverade. Vi varierar kursinnehållet något från 
år till år beroende på utvärderingar och egna upplevelser. Vi har alltid inslag av analys 
och tolkning, och varierar bildtypen från år till år (reklambild, konstbild etc). Ibland har 
eleverna gjort parafraser eller motbilder med utgångspunkt i den analyserande bilden, 
dock inte detta år.

Hoppas att du har användning av detta. Om du använder det i ditt arbete vill jag vara 
anonym. Det vore roligt att ta del av det färdiga arbetet, om du har möjlighet får du 
gärna skicka ett ex till mig – en pdf på mailen är ju enkel att distribuera. 

Lycka till!

Vänlig hälsning från X



Lèv Grünberg, Kapareskolan, Onsala 

Frågeschema för bildanalys
Uppgift:
Du skall skriva en bildanalys om en bild. 
Välj ut en nyhetsbild eller en reklambild ur en tidning och klipp ut den. 
Limma fast den på en ny A4 papper och börja analysera den. 

OBS!
 Bildanalys är en personlig tolkning av vad man ser och upplever.  

1. Denotativ beskrivning 
� Du skall så noga som möjligt beskriva denotativt VAD du ser på 

bilden.
� Beskriv bildkomposition: Hur är formatet? är det en landskapsformat

och mer öppen eller är den stående porträttformat och som är mer 
sluten format

� Är bilden i ballans – harmonisk eller i obalans mer dynamisk. 
� Om det finns personer med i bild, hur ser personerna ut? Hur gamla 

är de? m.m.. 
� Bildens stämning? ( känns bilden: Kall, varm m.m. se färger)
� I vilken miljö har man valt att göra bilden i? ( studio eller ute?) 
� Är bilden ny eller gammal? När tror du att bilden har tagits? (år, 

årstid, tid på dygnet) 
�  Finns det text med i bilden? Om ja hur påverkar texten bilden?
� Vad lägger du först märke till på bilden? 
� Finns det några symboler med i bilden som tex. en duva = fred, en 

röd ros = kärlek m.m.? 

2. Vad är det för typ av bild? 
· Här skall du också beskriva vad det är för typ av bild. 

� Underhållningsbild
� Reklam
� Propaganda
� Kunskaper
� Anvisningar & varningar
� Nyheter

Är det ett foto, manipulerad bild, reklam, vykort, konst m.m.
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E: Har du någon/några speciell/a teori/metod/er i grunden för din bildundervisning?

Jag har ingen speciell teori jag stödjer mig extra mycket på. Det jag har tagit lite gran 
från är (namn) teori, semiotiken. 

E: Hur då? Är det begreppen du har använt eller...?

Nja, i det fl esta uppgifter som jag ger eleverna så vill jag att de ska refl ektera vilket sam-
manhang bilden ska användas i, vilken betydelse den har i samhället helt enkelt. Vilket 
syfte den har vilket budskap den har.

E: Man kollar på vem som har gjort den och vad de vill?

Ja, vem som är avsändaren. Med alla bilder som fi nns omkring oss fi nns det ju någon 
som har gjort den. Av någon anledning för att säga något till någon annan, eller hur?

E: Jo, någon är avsändare och någon är också ”köparen”.

Och om det då är någon som vill sälja någonting eller bara berätta någonting, förmedla 
någonting. Det är olika beroende på vilket sammanhang bilden fi nns i. 

Jo

E: Är det samma sak när du ger dina elever uppgifter de ska producera själva, att du ger 
dom uppgifter som att nu ska ni sälja in det här eller nu ska ni uttrycka det här, eller nu 
kommer nånn och säger att ni ska göra en sån här bild o.s.v. 

Vi jobbar ju med både reklam, där de får tänka i dom banorna att de ska sälja någonting 
med sina bilder. Och med bild och text, ofta så skapas ju sammanhanget med en text 
till bilden, i alla fall i mediesammanhang. Med ett nyhetssammanhang eller ett säljande 
sammanhang eller bara med ett underhållande sammanhng, så är det ofta någon text 
med. Så har det betydelse var den visas såklart. 

E: Vi glider in lite här på syftet med dina övningar och så...

Hur skulle du beskriva syftet med dina valda övningar (alltså de övningar jag tar del 
av)?

Jag tycker syftet är bilden är viktigare än att eleverna ska få testa olika tekniker, alltså 
att lägga vikt på det hellre att bara lära sig måla med olja eller måla med akryl. Det är 
inte lika viktigt som att de verkligen får fundera på vad det är de vill uttrycka. Jag har 
fl era uppgifter, framför allt... kanske inte så mycket i sjuan men i åttan och nian så är de 
fl esta uppgifter upplagda så att de får en uppgift.. t.ex en skulpturuppgift där temat är 
motsatser. Då ska de komma på en idé kring några motsatser... det kan vara i samhället, 
motsatser som dom har sett och kanske vill uttrycka i skulptur.



Då måste dom hitta det material de vill använda för att uttrycka detta på bästa sätt. Det 
blir en väldigt fri uppgift där man formar innehållet och hittar lösningar.

E: Hur funkar det med... när du har uppgifter som är ganska fria känner du att det måste 
föregås av olika saker för att fungera. T.ex. om du har en uppgift som uttrycker motsat-
ser. Hur brukar du göra för att de ska ha ett bra öga för att uttrycka motsatser?

Allstå... vi diskuterar vad motsatser kan va först. Så de får komma med en massa ideeer 
om vad det kan vara. Sen när det sätter igång med sitt ”spånarbete” så att säga... spånar 
på sin idé. Så går jag runt och pratar med en och en. Vi bollar idéer och så kanske jag 
bidrar med nån tanke ibland. Det är också en uppgift som kan lösas på så olika nivå. Det 
fi nns ju dom som är jätteutvecklade i sina idéer, vad de tycker och tänker och kommer 
på jätteavancerade idéer. Medan andra väljer ”kärlek och hat” och så gör de ett hjärta 
och... det kan bli på så olika nivå. Där brukar jag också tydligt säga vad jag kräver för  
MVG till exempel. Att det ska vad något som uttrycker, en idé som de uttrycker. Det får 
inte bara vara symboler alltså yin och yang eller kärlek och hat... alltså det måste vara 
något mer.

E: Det är för enkelt att göra ett hjärta för kärlek alltså?:)

Ja, då har de löst uppgiften och det är godkänt absolut men det blir inte MV

E: Det krävs alltså ett lurigare, mer utvecklat tänkande?

Ja

E: Om vi antar att en elev fastnar väldigt ofta i de enklaste uttrycken, och har svårt att 
bygga avancerade bilder. Hur arbetar du med dom då?

Jag försöker få igång dom. Har de en ganska enkel idé så försöker jag få dem att för-
djupa sig i den idén. Hur skulle man kunna uttrycka det... alltså hur kan man fördjupa 
den idén. Som med kärlek och hat, hur uppfattar man hat? I vilken situation skulle det 
kunna vara i samhället som man upplever hat? Alltså dra fram någonting ur dom. Få 
fram idéer.

E: Så kanske de säger: ah, jag hatar det här, så blir det om någonting?

Jo, så kanske också, så det blir förknippat till dom själva. Det försöker jag alltid väva in. 
Att de får komma med idéer utifrån sig själva. Från sina idéer, sina intressen, vad det nu 
är. Så det utgår från dem själva och deras verklighet.

E: Har ni någon speciell period där ni fokuserar extra mycket på bildförståelse?

Det löper nog igenom alla uppgifterna. Kan vara nån uppgift som är lite mindre av det. 
Till exempel när de trycker självporträtt i linolium. Det är kanske inte samma bildförstå-
elsebas, så visst, ibland testar vi bara tekniker. Men det är som sagt inte det viktigaste.
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E: Brukar ni testa tekniker mest i början?

I sjuan menar du?

E: Jo

Jag brukar lägga in det så att det kommer... om man jobbar med massmedier så... i sjuan 
jobbar vi mer med det unika konstverket, sen går man över till när man börjar mass-
producera, börjar trycka och så vidare till att jobba med produkter som massproduceras 
idag, jobbar med reklam... så att man får en logisk följd.

E: Så det blir någon slags kronologi?

Jo, så när man börjar introducera massproduktion med tryck så förstår dom hur tänket 
är. Att man började trycka när man ville producera mycket och så. Ur historisk synvin-
kel och så. Men media är väl den tydligaste utvecklingen. Måleri är inte lika tydligt.

E: Mediasamhället är väl tydligast idag, det är väl en del av deras värld.

E: Kör ni med digitala bilder som bearbetas i datorer och så där?

Ja, i högstadiet får de ju egna bärbara datorer. Från och med jul i sjuan.

E: Så det har de med sig i bildsalen?

Jo, så det är ju en bonus. Att kunna använda bild och fi lmredigering.

E: Brukar ni integrera media? Så att ni scannar en bild och gör om den i datorn och 
skriver ut den?

Ja, till exempel när de gör sina linoliumtryck. Så tar vi ett foto först och så får de för-
enkla bilden så att den blir mer vit och svart. Och så skriver vi ut den och överför den 
till linoliumtryck. På gymnasiet använder vi såklart datorn mycket. Där utgår vi ifrån 
media och använder photoshop mycket. De gör kollage och foto, gör tidningsomslag 
o.s.v. 

Hur ska uppgifterna examineras?

E: ett kriterium du nämnde var ju att man behövde arbeta lite fantasifullt.

Ja, precis. Det mesta står i pappret du fi ck (se bilaga).

E: det är ett papper eleverna också har antar jag?

Jo, och där har jag faktiskt inte skrivit kriteriet för godkänd. Det är att genomföra upp-
giften så bra man kan. 
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E: Dokumenterar ni arbetet med portföljer eller något liknande?

Näe, faktiskt inte. Jag betygsätter varje uppgift och ett slutbetyg på något slags medel. 
Men ofta ser man ju på vilken nivå eleven ligger i sitt skapande och i sitt tänk, sitt krea-
tiva tänkande helt enkelt. Har man en svacka så syns det ju. Men det är aldrig lätt med 
betygsättning.

E: Men ni arbetar alltid med en uppgift och den har så att säga betygskriterier inbyggt i 
sig? 

Jo, jag försöker betygsätta vid varje redovisning och de redovisar alla sina uppgifter. 
Och berätta hur de har löst uppgiften. Det blir en inspiration för kompisarna att se hur 
andra har tänkt. 

E: Kan det hända att du, när du hör dem berätta om uppgiften, tycker att det är bättre än 
vad du gjorde när du såg själva verket?

Ja, det kan förhöja. När man får hela idén berättad för sig. Då får man en tydligare bild

E: Men alla redovisar sina arbeten framför klassen?

Ja, när det är sådana uppgifter. Sen fi nns det vissa småuppgifter, som att måla en färg-
stjärna för att lära sig blanda färg som inte redovisas. Annars gör de en planering (se 
bilaga). Med den här klassifi ceringen: konstruktion, cirkulation och funktion. Jag har 
några egna projekt också, där de arbetar fritt men grunden är att de måste vilja berätta 
någonting.

Men även där gör de en skriftlig planering?

Jo, och beskriver hela idén och tekniker och så.
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Mina intervjufrågor:

Har du någon/några speciell/a teori/metod/er i grunden för din bildundervisning? 

Naturligtvis semiotiken, bildämnet behöver uppdateras i nyteknologis, pedagogisk och 
teoretiskt hänseende.

Förklaring: Med denna fråga vill jag kolla om dina uppgifter utgår från någon speciell 
teori eller om de bara vägleds av sitt syfte och läroplanen.

Hur skulle du beskriva syftet med dina valda övningar (alltså de övningar jag tar del 
av)?

Jag kallade dem inte övningar utan istället laborationer eftersom i motsatst till övningar 
är de också av teoretisk (semiotiskt) natur.

Förklaring: Med denna fråga undrar jag vad för kunskap eleven primärt får av övningen, 
alltså vad du huvudsakligen tänkt de ska lära sig.

Hur ska uppgifterna examineras?

Jag använder mig av en löpande demokratisk utvärdering.
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VFU - HT 05: Emil broberg, Umeå universitet
A: Beskrivande dokumentation

1. Kort om arbetssättet på Min praktikplats (7-9)

Arbetslaget beskriver sitt koncept som följer:

För att resten av rapporten ska bli 

begriplig krävs en kort introduktion 

om arbetssättet på Praktikplatsen då 

det skiljer sig en hel del från ”vanlig” 

undervisning. För det första arbetar 

varje elev individuellt, gemensamma 

uppgifter förekommer endast i form 

av projekt (som kan variera från små 

grupparbeten över ett par lektioner 

till arbeten som tar hela terminen och 

involverar massor av folk).

Lärarlaget bygger sin undervisning på elevinfl ytande och individualise-

ring i alla ämnen. Eleverna planerar sin undervisning med stöd av lärarna. 

All undervisning sker i enlighet med gällande läroplan för grundskolan. 

Som elev i () erbjuds man: 

1 Verklig elevdemokrati med infl ytande över undervisningen. 

2. Samarbete mellan alla ämnen. 

3. Arbete i projekt, enskilt eller i grupp. 

4. Möjligheten att arbeta med aktuella händelser. 

5. Samarbete med andra skolor, företag mm. 

6. En lärargrupp med gemensam syn på undervisning. 

Det ska dock noteras att andra bildlärare jobbar efter samma modell i ämnet, även om 

deras arbetslag har ett annat arbetsätt.

Det mesta arbetet är upplagt så att eleverna gör en individuell planering (se bilaga) där 

de beskriver vilken ”laboration” de tänker använda. Det fi nns många laborationer att 

välja på, två böcker om c:a 70 sidor var för att vara exakt. Men elever som har egna 

idéer om vad de vill göra (eller vill delta i ett större projekt) kan använda dessa istället, 

förutsatt att de beskriver det tänkta arbetet skriftligt. Grunden i laborationerna är 

semiotiken (läran om betydelse skulle man nog kunna säga).



Detta betyder att mycket fokus läggs på tanken bakom bilderna, och i terminerna ingår 

fl era ”begreppsprov” som ska lära visa om eleverna förmår tolka bilder och ”koda” egna 

verk1. Det är i grunden tre saker som avgör en bildelevs betyg: Teknik (noggrannhet), 

Kreativitet och Förståelse, varav mycket av undervisningen, som sagt, läggs på det 

sistnämnda.

Under själva arbetet handleder läraren eleverna efter förmåga. Detta gäller både 

teknisk hjälp med bild/formskapandet och hjälp att resonera kring tanken bakom bil-

derna. Eleverna uppmuntras att kombinera sina arbeten med annan undervisning, ett 

koncept som drivs av arbetslaget. Detta har bland annat resulterat i Bild/slöjdkonceptet. 

Elever som specifi kt valt att gå i dessa klasser har mer Bild/slöjdundervisning 

(ämnena är här så integrerade som elevernas idéer tillåter).(se bilaga)

Vidare får eleverna motivera 

sina betyg själva genom att 

argumentera för dem i betygs-

rapporten. Detta gör att varje 

elev hela tiden vet hur de ligger 

till. Läraren har dock sista ordet 

men ska motivera sitt beslut för 

eleven utifrån betygskriterierna 

(som står i den lokala arbets-

planen). 

Eleverna har även möjlighet att påverka materialinköp genom att yrka på vissa material 

i den beställningspärm som fi nns på lektionerna eller genom direkt godkännande från 

läraren.

2. Jämför med den åsikt som presenteras av Sten-gösta Karlsson och Staffan Lövgren i ”Bilder i 
skolan” (2001), sid 17-18
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2. Undervisningen: teori och verklighet

2.2 Hur stort var mitt deltagande och ansvar

Den undervisning jag har genomfört under min VFU period har, som ni förstår av 

introduktionen ovan, kretsat kring individuell handledning av elever (eller små grupper 

av elever). Jag har inom alla bildundervisningens moment, d.v.s. både med att 

handleda planering/redovisning och tekniskt arbete. Detta krävde förstås att vi gick 

igenom undervisningens speciella koncept, men när man väl var i gång och undervisade 

var det inget problem. Det blev förvisso lite klurigt att hålla koll på de semiotiska 

begreppen när man skulle hjälpa eleverna planera och redovisa, men arbetsböckerna 

fanns till hands i klassrummet och med dom en lättförståelig lista på de begrepp som 

skulle användas (med bildexempel).

Den första ”egna” lektionen skedde dessvärre med en klass jag tidigare inte träffat på, 

vilket försvårade hela situationen. Men då övriga praktikanter på eget bevåg hjälpte till 

gick lektionen hjälpligt. Emellertid kände jag att jag hade fått ägna hela min 

uppmärksamhet åt att hålla ordning på klassen om jag varit ensam (vilket hade gått ut 

över den ”riktiga” undervisningen). Det ska väl nämnas att många elever i klassen var 

klara med sina arbeten och inte hade så mycket vettigt att göra... Men efter att man lärt 

känna klasserna och satt sig in i vad eleverna arbetade med blev det lättare att bruka 

läraren ”split vision”, att hålla ordning och samtidigt jobba med elevernas arbeten. 

Mot slutet av praktiken kände jag inga större tvivel över att arbeta med de fl esta 

klasserna själv (vilket var bra eftersom min handledare hade många järn i elden och var 

tvungen att gå ifrån klassen lite då och då).

Det individuella arbetet gjorde att man fi ck lite bättre känsla för varje klass när man 

börjat handleda dem i deras projekt. Hade någon fått bra hjälp med att utveckla sitt verk 

lyssnade de bättre nästa gång man pratade, vilket förstås hjälpte enormt. 

När det gäller insamlande och bedömande av rapporter har jag inte haft någon ledande 

roll, emellertid har jag, då jag haft ansvar för undervisningen, samlat in och redovisat 

min syn på elevernas projekt (samt informerat om deras fysiska lokation i bildsalen om 

de inte häftats fast vid rapporten).
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2.3 Hur fungerade det då?

En sak som verkligen har prövats under den här VFU perioden är mitt kunnande i olika 

bild och formtekniker. Med en mängd klasser som alla jobbar med olika individuella 

projekt handlar det om så vitt skilda tekniker som skulptur till teckning till färglära. 

Aldrig har jag sett en undervisningsform som kräver så brett tekniskt kunnande av 

läraren (även om man inte måste ha någon större expertis i något). Bildsalens fyra dato-

rer användes fl itigt, och likså photoshop som krävde att man dammade av sina datorkun-

skaper (och visst, att arbeta med bilder via dataprogram ska ingå i undervisningen2)

Aktiviteten i klasserna var väldigt varierande beroende på hur många elever som var 

klara med sina arbeten, men i stort var det inga problem att hålla sig aktiv som lärare. 

Det var förstås jäkligt kul att se elever som utvecklades, speciellt när de faktiskt förstod 

vilka framsteg de lyckats göra. Emellertid märktes bildlärarens stora dilemma tydligt: 

Med ansvar för alla (eller åtminstonde väldigt många) av skolans klasser är det många 

elever att hålla i huvudet samtidigt. Om elever inte ska falla mellan stolarna måste man 

vara uppmärksam (och antagligen arbeta med dom mer än 3 veckor). I slutändan måste 

jag dock säga att jag kände mig säker på min roll som lärare och utan problem kunde ta 

ansvar för att handleda eleverna i diverse projekt.

2.4 Refl ektion/Diskussion

2.”Mål att sträva mot” (Ämne:bild) http://www3.skolverket.se

Hur var det att arbeta på det här sättet? Tja, som jag redan påpekat blir det ganska 

mycket att hålla i huvudet när alla skolans klasser sysslar med individuella arbeten. 

Emellertid fanns det en hel del fördelar som ”vanlig” undervisning inte erbjuder. 

Jag skulle kunna resonera ganska länge kring modellen, men jag tänkte försöka hålla 

mig kort och koncentrera mig på de effekter som jag kände påverkade mig mest under 

praktiken.

För det första fi nns det ingen anledning för eleverna att tävla. Då ingen gör samma sak 

som någon annan kan eleverna inte jämföra sina arbeten på samma sätt som de skulle 

göra annars. Detta leder i vissa fall till att eleverna hjälper varandra istället, och om inte 

annat så fl yttas fokus från vem som kan rita fi nast till bildförståelsen.

Dessutom gör modellen att alla elever kan vara igång och arbeta samtidigt, oavsett hur 

långt de har kommit i sitt projekt. Det fi nns inget behov av att hålla tillbaka elever som 

producerar mycket och det är lätta att hålla kolla på vilka som behöver extra hjälp.
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Sen måste jag faktiskt hävda att eleverna deltog mer aktivt i undervisningen än vad man 

är van vid. Möjligheten att jobba i större projekt, att beställa material och att 

argumentera kring betygen (allt under ansvar förstås) gav en känsla av att eleverna var 

mer deltagande i ämnet än de brukar vara. Sen ska det väl erkännas att läraren oftast är 

den som sitter inne på mest kunskap och därmed är den som kan se bilden i ett större 

sammanhang. Eleven har inte alltid den kunskap som krävs för att kunna refl ektera över 

sitt verk, å andra sidan är det just det metoden vill träna (och visst kunde de äldre elev-

erna bruka metoden bättre än de yngre).

Å andra sidan skulle jag personligen gärna sett fl er övningar i ”idébanken” av en mer 

teknisk karaktär. Ett par elever var faktiskt lite bittra över att så mycket fokus lades på 

bildförståelsen ”det spelar ingen roll hur bra man är3”. Vidare kände jag som praktikant 

att många elever faktiskt ville utvecklas tekniskt och antagligen hade velat arbetat mer 

med sådana övningar (bildförståelsen behöver ju inte försvinna för det). Man får inte 

glömma att tekniskt kunnande ger eleverna större möjligheter att uttrycka sina idéer.

En annan sak som så här i efterhand känns lite tråkig är att ingen tid fanns att diskutera 

elevernas bilder i större grupp4. De färdiga verken bedömdes hastigt och sparades för 

framtida utställningar och dokumentation, men många såg väldigt lite av vad de andra i 

klassen arbetade med.  

3.Slutord

Så... vad har jag lärt mig av dessa tre veckor? Jag är glad över att ha fått en inblick i 

ett ganska annorlunda arbetsätt, som enligt min åsikt är en konstruktion som alla lärare 

kan hämta inspiration från. När det gäller min egen lärarroll har jag fått mycket mindre 

skräck inför högstadiet (som jag har sett som den värsta perioden att arbeta med), 

vilket förstås är bra. Många elever har varit jäkligt roliga att arbeta med och ironiskt nog 

har den klass jag trivdes bäst att arbeta med utmålats som en ”problemklass” av andra 

än bildlärarna (fast å andra sidan har jag inte haft dem i något annat ämne...). 

Jag inser dock att väldigt mycket av min förmåga att hantera en klass kommer ligga på 

hur väl man lär känna eleverna (så länge man inte bara vill upprätthålla disciplin). 

Ska man dessutom arbeta så individuellt som vi har gjort tar det en hel del energi att 

hålla koll på vem som gör vad, vem som behöver vilken hjälp och vilka som ska 

aktiveras när. 

3. Att jämföra med ”bildstudieområdena” i ”Bild i skolan”(2001), Sten-Gösta Karlsson och Staffan 
Lövgrem, sid. 80

4. Ibid. sid 76
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En annan sak som slagit mig är vikten av en genomtänkt utformning av bildsalen. 

Stålskivorna på bänkarna och stolarna som inte dunkade mot golvet var goda idéer. 

Mot slutet av praktiken omorganiserade vi bänkarna eftersom utrymmet längst bak i 

bildsalen ofta blev en ”busyta” där eleverna var lite för ostörda...

Alles som alles har det alltså varit en rolig och lärorik praktik. Jag ser faktiskt fram emot 

nästa period, även om allt så klar inte har varit problemfritt. Tanken är väl att jag, nu när 

jag har koll på undervisningsmodellen, kan delta mer i lärarlagets övergripande arbete 

nästa år. Så, med hopp om djupare deltagande nästa period slutar jag med ett elevcitat: 

”det är bara för bilden och Engelskan som jag är kvar i skolan”.

B: Samtal om bildämnet

1.Varför har vi bild i skolan?

1.1 Bilden som meningsskapande verksamhet

Det fi nns många argument för varför vi har 

bild på schemat i skolan. Dessvärre är det 

inte så många som köper våra argument, 

speciellt inte alla dom som hela livet sett 

bildämnet som en plats för några få ur 

teckningseliten och en paus från ”riktigt” 

skolarbete för alla andra. 

Jag vill anknyta lite till skolans roll i vårt 

moderna samhälle och tänkte därför gå ifrån 

de vanliga argumenten om hur rogivande 

och rolig bilden är och koncentrera mig på 

skolans meningsskapande verksamhet.

Ett tydligt exempel på hur det kan te sig är 

den genomsnittliga elevens bildvärld
Dagligen bombarderas de fl esta ungdomar av olika bilder5, oftast av ganska tvivelaktig 

karaktär, från diverse intressen som på olika sätt vill påverka dem med hjälp av visuella 

intryck.

5. Karin Aronsson, Barns världar -barns bilder (2002), sid. 18
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För att detta ständiga fl öde av information ska kunna sorteras och avkodas krävs en 

inte oäven kunskap om bildernas värld. Detta gäller inte enbart för att man ska förstå 

grundläggande saker som att reklam alltid vill lura dig, utan också för att man ska få ett 

sammanhang, en förståelse för varför fotbollspelare/fi lmer/leksaker och... hamburgare 

kopplas ihop. Denna förståelse måste också sträcka sig utanför reklamen och ge elverna 

en chans att avkoda (och koda) t.ex. politiska affi scher, illustrationer, konst o.s.v.

Har eleverna goda kunskaper om hur bilder produceras och tolkas har de också friheten 

att ta ställning kring dessa, skapa egna när utbudet är bristfälligt och angripa verk de 

ogillar på ett konstruktivt sätt. Med andra ord: bildvärlden får en mening, ett större sam-

manhang där medborgaren känner delaktighet (och kanske lite vardagsmakt).

1.2 Avmystifi era konsten 

Vi dras med en segdragen föreställning om konstnären som geni, som en unik person 

som skapar från ingenting. Så är det emellertid inte. Konstnären skapar sina bilder från 

ett sammanhang6, och betraktarens sammanhang avgör hur bilden tolkas. Tyvärr är det 

så att den mesta ”konsten” utgår mycket från konstnärernas elitistiska värld utan någon 

tanke på mottagarens sammanhang, vidare så har de bredare folklagren ingen vettig 

utbildning när det gäller bildtolkning vilket har lett till en stor splittring mellan gemene 

man och konstvärlden. 

Men en bildundervisning som faktiskt riktar sig mot bildförståelse (så klart i kombi-

nation med bildproduktion), som använder sig av både digitala och analoga tekniker 

(motverkar att allt handlar om att ”rita fi nt”), skulle faktiskt kunna motverka denna 

destruktiva syn på konst. 

Först då, när bildvärlden är meningsfull och tillgänglig för alla, kan vi se konstnären 

med klara ögon: en producent av bilder (om än för det mesta med en djupare mening), 

som kan vara skickligt eller oskickligt utförda. Elitens avskildhet gentemot mot andra 

typer av bildskapare (reklamtyper, serietecknare eller vad fan som helst) defi nieras då 

av det arbete man utför, inte utifrån en mytisk föreställning att människor inte kan förstå 

de ”upplysta” bildskaparna.

Dessutom skulle det leda till att fl er människor använde sig av bilder i vardagen, 

vilket skulle leda till en större mångfald och antagligen öka intresset för denna form av 

kommunikation.

6. - precis som barn och alla andra, ibid. sid 22.
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Jag tänkte försöka knyta an 
till min praktik så mycket 
som möjligt när det gäller min 
ämnespedagogiska grundsyn. 
Detta för att argumentatio-
nen bakom arbetssättet i viss 
mån sammanfaller med mina 
åsikter (insikter?) och jag så 
att säga ”slår två fl ugor i en 
smäll” då jag samtidigt som  
jag pratar om min grundsyn kan kommentera praktikplatsens arbetsätt.
Dessutom känns det mer konkret att argumentera för sin syn på undervisningen utifrån 
en modell man faktiskt har erfarenhet av. I diskussionen om hur bildpedagogiken ska 
fungera kommer ständigt betygsfrågan upp. Vad är det som ska värdesättas? Bilden 
i sig, de framsteg eleven gjort eller kanske den goda viljan? Jag tänkte därför också 
knyta an till det betygssystem som används på min praktikplats. Förhoppningsvis 
täcker jag alla de relevanta områdena i denna lite annorlunda VFU-rapport. Jag har i 
den tidigare rapporten redogjort i stora drag för arbetssättet och tänkte därför dyka lite 
djupare i min analys denna gång.

1. Att värdera bildarbete

1.1 Rapportering och planering

På min praktikplats fanns det två papper som eleverna ska fylla i som är av största vikt 
för arbetsättet: Den förberedande planeringen (bilaga 1) och den efterföljande rappor-
teringen (bilaga2).

Planeringen syftar till att läraren ska få en god överblick över vad eleverna arbetar 
med (en bra idé då alla som bekant arbetar individuellt). Om eleverna arbetar med 
laborationerna fi nns nummer som hjälper läraren att hålla kolla, annars kan man arbeta 
med en egen projektidé. 

VFU-rapport för Emil Broberg, vårterminen 06.

A: Min ämnespedagogiska grundsyn.

Inledning: 



Detta uppmuntras i hög grad och många elever väljer att utarbeta egna arbeten. En full-
god planering och ett begreppsprov krävs för betyget ”G”. Det läggs med andra ord stor 
vikt vid att detta system fungerar.

En del i detta är att man arbetar med en materialpärm, där eleverna kan ”beställa” det 
material de anser sig behöva, eller rent av köpa in det de vill ha själva (med lärarens 
godkännande så klart). Vilket känns nödvändigt för att elevarbetena ska kunna hålla sin 
fria form.

Rapporteringen å andra sidan syftar till att eleven ska refl ektera över sitt arbete. 
Idén bakom arbetet beskrivs och likaså vilka semiotiska begrepp som passar in. Sedan 
är det upp till eleven att motivera ett betyg som diskuteras med läraren. Läraren är dock 
den som slutligen avgör av arbetet är ”värt”. 

Fördelen med detta är att det ger läraren en möjlighet att följa eleverna trotts att de 
arbetar individuellt och den kontinuerliga utvärderingen gör att man inte behöver sitta 
med en stor pärm färdiga uppgifter att bedöma och sammanställa ett betyg för i slutet av 
terminen. Att eleven får refl ektera kring sitt eget arbete är otroligt viktigt oavsett vilken 
undervisningsmetod man använder. Här får de dessutom en god insikt i hur de ligger till 
betygsmässigt även under terminens gång. Alla övningar bedöms nämligen enligt ett 
poängsystem som medföljer ”kontraktet” (bilaga 3). Grunden för bedömningen delas 
upp i tre (lika?) delar. Detta ska vi se närmare på och diskutera under nästa rubrik.

1.2 Tre grundfaktorer för betyg -en sammanfattning av ämnet?

Som du kan se i bilagan spelar lärare och elever med ganska öppna kort. Betygen mo-
tiveras och poäng sätta och samlas sedan på hög. Poängen ”överlappar” från termin till 
termin, men som det står i dokumentet krävs ”VG” och ”MVG” uppgifter vid sidan om 
de godkända för dessa betyg. Kvalitet ska gå före kvantitet. 

Betyg (poäng) sätts utifrån tre faktorer. Dessa är:

Teknik (noggrannhet)

Denna aspekt syftar till elevens tekniska kompetens och arbetsvilja. På min praktikplats 
fi nns förvisso möjlighet att arbeta mycket med digitala bilder, men dessa omarbetas i 
photoshop som i sig kräver ett hantverkskunnande.
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Emellertid är det bara specialintresserade elever som får undervisning i vissa tekniker, 
medan andra håller sig till datorn eller collage genom hela terminen. Det är förvisso en 
del vinster i detta, främst att tekniskt svaga elever får en möjlighet att uttrycka sig, för 
det går onekligen att göra bra och tänkvärda bilder på många olika sätt. Svagheten är 
väl att många elever aldrig går utanför de områden de behärskar eftersom dessa ger bäst 
resultat.

Jag anser att lärarens tekniska kompetens är oerhört viktig just för att eleven ska kunna 
hjälpas ur sina ramar. Detta gäller speciellt om man som lärare väljer att bedriva sin un-
dervisning på individuell basis (eftersom eleverna kan dra iväg år alla möjliga håll. I det 
här får man då självklart inte glömma att eleverna bör få pröva fl era olika bildskapande 
tekniker, något som kan vara svårt när eleverna ständigt är på jakt efter mer ”poäng”. 

Kreativitet (att träna fantasin)

Denna rubrik benämns vanligtvis som ”egna idéer”. Tanken är att elevens originalitet 
och fantasi ska räknas i betyget. I en värld där man ständigt ställs inför nya situationer 
är det förstås viktigt att träna det kreativa tänkandet. Sen kan det förstås vara lurigt att 
sålla vilka idéer som är nya och vilka som är plagiat.

En fara som fi nns är att bildämnet, liksom alla andra ämnen KAN förvandlas till en 
verkstad där man hela tiden försöker lista ut vad läraren vill höra istället för att tänka 
själv. Speciellt när betyg är inblandade. Likaså är det svårt att vikta bedömningen rätt. 
Jag tror att ett hantverksmässigt skickligt arbete förtjänar uppmärksamhet även om den 
kreativa biten är minimal. Emellertid är det kanske lika bra att skriva ut en bild från nä-
tet om det ändå är en perfekt kopia man var ute efter... Kriteriet bör fi nnas med när man 
bedömer en uppgift, men jag kan tänka mig att vikten kommer att variera från lärare till 
lärare.

Förståelse (använda begrepp)

Något som förstås är viktigt för min praktikplats är förståelsen av de semiotiska begrep-
pen. Undervisningen bygger ju så att säga på detta ”bildspråk”. Detta kunde gott och 
väl få mer utrymme i ”vanlig” undervisning, även om alla lärare så klart inte vill basera 
hela sitt arbetsätt på det. Bildens ”språk” upptar en stor del av betygsrapporten och gör 
ibland att de två andra bedömningskriterierna kommer på skam. Detta upprör så klart 
elever som har varit tekniskt duktiga och därmed fått höga bildomdömen tidigare och 
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som plötsligt upptäcker att andra kriterier väger tyngre. 

Jag anser som sagt att bildanalysen är viktig. Både för att du ska kunna dekryptera 
bilder och skapa meningsfulla egna verk. Men man får inte glömma att ren skaparglädje 
ryms i bildundervisningen, och att man ofta når denna genom att utforska nya områden 
(förutsatt att man når några som helst resultat). Det fi nns en fara i att se något av de tre 
bedömningsområdena som bildeundervisningens ”sanna” uppgift.

Är det då så att de ovanstående rubrikerna täcker bildämnets bedömningsgrunder helt? 
Tja, jag tycker det är en högst användbar uppdelning. Dessutom är det ett system där 
lärare och elever spelar med ”öppna kort”, vilket är en vettig inställning. Så länge vi 
har betygsskola kommer elever förstås att jaga bättre betyg, vilket kan göra vissa elever 
till lismare. Men om man som lärare är vaksam och faktist har koll på vad eleverna kan 
borde man kunna utvärdera elevernas verk rättvist även om de är fullt medvetna om vad 
i verket man bedömer. Jag tänkte resonera lite kring det praktiska utförandet under nästa 
rubrik.

1.3 Betygssystemet i realiteten

En förbättring som kommer att ske i ovanstående betygssystem är införandet av ett nytt 
prov. Som det är nu fi nns som bekant 6 olika begreppsprov rörande semiotiken. Vid 
sidan av dessa kommer teknikprov att införas, som kommer att behandla olika tekniska 
bildkunskaper. Detta kommer att jämna ut förhållandena något. 

Den kontinueliga bedömningen är något jag lär kopiera. Det är klart vettigare än att sitta 
fast med en stor pärm arbeten vid terminens slut. Betygsrapporterna som min praktik-
plats använde sig av gav dessutom eleven en möjlighet att stanna upp och tänka över 
sitt arbete. Eller rättare sagt: tvingade eleven att stanna upp och tänka till. På gott och 
ont (övervägande gott tror jag). Men man kanske skulle varva ”rapportuppgifter” med 
mindre allvarliga övningar (så som skissövningar eller rena färg och formövningar), så 
att allt inte handlar om att presentera färdig verk.

Vidare är den demokratiska aspekten i arbetsättet inte att förakta. Visst fi nns det en viss 
betygshets, men en elev har i alla fall möjligheten att veta sitt läge under terminens 
gång. För de som uppskattar arbetsättet fi nns dessutom chansen att arbeta stort och 
ämnesövergripande utan att oroa sig för betygen. Att man resonerar kring betydelsen i 
bilden är också vettigt, faktum är att det är bra att det fi nns en fast funktion för att 
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Det är dessutom kul att se att processen med att bygga en demokratisk skola kan ta sin 
början i bilden. Lär man sig principen ”frihet under ansvar” i ett ämne blir det tveklöst 
lättare att applicera den på andra ämnen senare. Sen återstår förstås att införa ekonomisk 
demokrati i samhället…

Slutord

Jag har fått fundera en hel del på hur 
man bör bedöma en elevs arbete under 
den här praktikperioden. Det är rent ut 
sagt jäkligt svårt att ge någon en 
rättvis bedöming. Både resultatet, 
elevens personliga framsteg och 
engagemang och framställningen ska 
tas med i beräkningarna. En fördel 
med systemet som använts är att man 
åtminstone har på pränt vilka kriterier 
man går på. Detta motverkar ”fl umbe-
dömningar” där man sänker ett verk 
utan att riktigt kunna motivera varför 
för eleven. Den kontinuerliga bedöm-
ningen är också, vilket säkert märks, 
något jag håller för en god idé. 
Jag tror dock att modellen behöver arbetas med. Många tekniskt duktiga elever är som 
sagt besvikna, vilket i.o.f.s. Kanske bara visar att resten av bilden varit för fokuserad 
på bara teknik. Hur som visar de nya ”teknikproven” att den delen är under utveckling. 
Vidare har nyligen mängden poäng man behöver för att uppnå de höga betygen höjts, 
vilket visar på att systemet behöver fi las till i kanterna.

För min egen del kommer jag hålla triaden teknik-kreativitet-förståelse i huvudet, även 
om jag inte kommer att kopiera den rakt av.

Ett pågående projekt...
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Fråga 1

K: Vad är det för någonting? 

E: Tja, t.ex. om du utgår från... som vissa utgår ju från semiotiken rakt av, alltså bildför-
ståelse. Andra utgår kanske från färgpsykologi väldigt mycket. Någon utgick från hur 
man läste bilder, alltså att man läste från vänster till höger och hade i princip ett drama-
turgiskt tolkningssätt (vad händer i bilden o.s.v.) 

K: Jag kanske ser det på ett annat sätt än många andra för jag se det mycket mer uti-
från... Eftersom jag också jobbar som konstnär, Som jag ser som något väldigt unikt, 
något bra när man är bildlärare, att man har båda sidorna. Därför att då jobbar man 
också med att försöka uttrycka någonting. Och man bearbetar ju hela tiden bilder, man 
utvecklas hela tiden. Som jag förut kände innan jag började jobba som konstnär att man 
stannade av i det här med bildförståelse, bildanalys. Därför att man tog till just sådana 
här teorier. Jag tror inte att... så jobbar inte jag, utan det är klart jag tar upp det här med 
komposition. Alltså att blicken stannar där, att det är skillnad på hur vi läser en bild och 
på hur kineser läser en bild och så. Det tycker jag är väldigt viktigt att ta upp och det 
märkte jag ju förra året att ni hade väldigt lite av. Det skulle jag ha tagit upp mera då.

E: Menar du att det är en kulturell skillnad man ska kolla på då?

K: Mmm jo.. och också att man tänker efter varför man jobbar med bild som man gör. 
Därför att man har en mark man står på.

E: Sin ryggsäck så att säga?

K: Jo, men också den här marken man står på, det är alltid den nedersta linjen. Sen har 
man mellanrummet mellan himmel och mark så att säga, där vi rör oss. Och man måste 
ju utgå ifrån det hela tiden, det är så barn börjar teckna. Sen lyckas ju vi bygga upp 
bilden på ett annat... vi befolkar den och har ett mera avslående djup i den och då brukar 
jag prata om en sicksacklinje. Fast jag säger inte så, jag säger att man måste alltid kunna 
gå in i en bild. Så att man kommer in i bilden. Det blir som en sicksack... att det är som 
en gång in i bilden... det är så den byggs upp.

K: Men det är kanske ingen teori. Annars tycker jag det viktigaste är att man själv helt 
utan... utan teorier möter en bild när man ser den. Att man verkligen helt...

E: Nollställer sig?

K: Att man nollställer sig ja. Precis. Att man vågar lita på att det jag ser är faktiskt nå-
gonting. Eller det jag upplever.

E: Att man ser den utifrån sig själv? Man lär ju ha vissa förutsättningar, men att man 
utgår ifrån dom?
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K: Ja, det krävs inte i början när man undervisar. Så krävs det ingenting av en egentligen 
annat än att man ska möta bilden och tro att det man själv ser och det man själv upple-
ver det är det rätta. Att lita på det. Därför att, jag brukar säga så här: om man är länge 
vid en bild och tittar och det absolut inte fi nns någonting i bilden då fi nns det ingen när-
varo i bilden. Den som har gjort den har inte försökt ge någonting. Man ska börja med 
att lita på sig själv, det fi nns inga besserwissrar. 

K: /Man kan använda teorierna men jag menar att när man undervisar ska man försöka... 
jag mer och mer som jag började med de här bokomslagen och det som jag fortsatt med 
ännu mera med de här andra grupperna nu att vi, att jag försöker förklara att de ska 
jobba i grupper för att gå och och teckna, prata med varandra om bilderna. Måla... hela 
tiden ha kontakt och titta på varandras bilder och bearbeta och prata. Att jag som lärare 
distanserar mig från klassen när de jobbar på ett sätt så att jag får igång ett bildsamtal 
mellan dom.

E: Vi glider faktiskt in på nästa fråga där...

Fråga 2

E: Om vi stannar av vid tolkningsövningen med förlaget och författaren och allt det 
där... Just att få igång bildsamtalet. Kan man härleda det till något slags syfte?

K: Det var ju så att jag övertog de där arbetsuppgifterna. Det stod ju att ni skulle göra 
bokomslag. Men för mig låter det väldigt tamt och tråkigt, ungefär som vi gjorde LP 
omslag, att man skulle göra det i skolan (på den tiden var det LP) och så gjorde alla det 
i alla klasser. Man ser ju sådana här övningar som går tvärs över, man håller på med de-
signövningar i gymnasiet eller 9:an eller vad det är. Jag klarar inte av sådant när det blir 
för... jag kan inte göra saker så många gånger i rad. För då tappar jag själv förståelsen 
för vad jag. Jag känner mig som att jag.

E: Det blir automatiskt?

K: Jag får ingen nyfi kenhet längre. Då lurar jag mina elever på nått sätt tycker jag, att 
göra någonting nyfi ket och lustfyllt när jag inte själv tycker det. Så det är väl så också. 
Men då, de där bokomslagen, då hade jag materialen... det var olika slags färgpennor 
och lite akvarell... och... eller täckfärg var det nog ja... och lite tuschpennor. Och då kom 
jag på det där för jag åkte ner till biblioteket och fi ck tag på sådana här ungdomsböcker. 
Alltså... tänkte först ta skulle jag liksom ta böcker som inte... ta bort titlarna: De hade 
gamla böcker i källaren som inte ni kände till, som ni kunde få läsa... men det tog ju för 
lång tid. Men då hittade jag de där små utsnitten av nya böcker där de beskriver dom 
och så, ok tänkte jag, nu får de varsin sån här. Bara dra en och se vad det blir

(Avbrott för samtal om vad jag drog för bok).
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K: Men då tyckte jag att jag ville engagera er mer, att det inte bara skulle... för att... det 
jag känner mer och mer i den här undervisningen... det som jag ser att ni behöver det 
är det didaktiska. Som jag inte ens visste vad det var när jag kom hit. Men så har jag 
förstått att det är ju latin det där, dåde didarre (kan ej latins stavning). Man böjer ordet 
då... darre, att ge. Att det handlar om att ge ut, didaktiken, att det handlar om att ge ut 
någonting som man kan. Och då gjorde jag just så att ni skulle ha dom här tre uppgif-
terna, bokförläggare, tecknare och författare. För att man förståss skulle få se hur det 
fungerar ute i samhället. Men också för att få igång ett bildsamtal. Och för det tredje för 
att jag vill att mina elever ska få lära sig att det fi nns olika yrken man faktiskt kan välja 
om man är intresserad av bild. Så nu i det här fallet var det då kanske inte den här förfat-
taren men tecknaren, illustratören. Jag tycker att man kan på olika sätt presentera... Jag 
har faktiskt tänkt att man skulle kunna lägga upp hela bildundervisningen på det sättet. 
Fotograf... fi lmare... och så vidare. Att man lägger... att man bygger hela bildundervis-
ningen på olika yrken. Som har liksom connection med bildämnet. Så att man plötsligt 
inte bara säger ”nu är det det här ni ska göra som ni håller på med”. Utan så att dom 
känner att ”jaha, det här kan man jobba med i bild och det här kan bli...” Så tänkte jag.

(avbrott för samtal om lärarutbildningen)

K: Det som jag säger alltså är att allting jag gör i min undervisning det är att det hela 
tiden för er handlar om att tas reda på hur man lär ut, men sedan, när man kommer till 
skolan så handlar det om att låta eleverna lära varandra. Alltså, de hör inte på mig om 
jag står där framme och pratar det gör ju inte ens ni. Utan i och med att jag gör er aktiva, 
i slutna grupper där ni har en roll, särskilt som  det här bokomslaget när rollen fl yttar. Så 
kan jag förhoppningsvis, inte alla, men jag kan kanske sporra er till att ta ansvar. Och att 
få ingång en diskussion. 

E: Som har utgångspunkt i ens egen livsvärld då? 

K: Precis. Som när jag skcikar ut eleverna att teckna också, som ni gjorde. Sen när man 
kommer tillbaka pratar man om varandras teckningar, vilken stil man använder, om 
man skulle pröva något annat, men alltid positivt. Stötta varandra i gruppen. Och sen 
börjar man skriva upp en vokabulär. Där har vi ju faktiskt det här med bildförståelsen. 
Man hittar ord hela tiden för det här. Vi hade listor på ord som kom fram, det var ganska 
spännande. 

E: Man bygger ett eget vokabulär för att prata om bilder så att säga?

K: Ja, och det hade inte dom... och det har man ju inte. Och det är svårt för det är sånt 
som kommer när man jobbar. Man kan inte bara stå och rapa upp för eleverna. Man ska 
tänka på det här man ska se på det här (till exempel i bildanalys), utifrån en teori, när 
man inte har jobbat. Men i och med att man jobbar så förstår man att om man släpper 
den där linjen så kommer ljuset in. Då ser man det. Då kommer förhoppningsvis de här 
eleverna att få en vokabulär, om man jobbar på det här sättet. Att man litar på att deras 
ord är dom rätta orden. Jag behöver inte säga några ord utan det är deras ord som gäller. 
Då kanske de möjligtvis kan bli intresserade.
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E: Kan man tänka sig att om man har byggt upp ett vokabulär och börjat använda det så 
är det enklare att sedan ta till sig ett annat vokabulär?

K: Precis. Då har dom... det är så himla lätt som lärare att säga att det är så här och så 
här och så här. Dom här orden kan man använda. Då har man tagit bort nyfi kenheten. Så 
om man ska jobba med upprepande övningar i varje klass, det måste man ju tyvärr göra 
ibland. Man struntar i om det blir olika vokabulär i olika klasser. För det är här och nu 
man måste lite på, annars får man inget förtroende för sina elever. Man måste lita på vad 
dom ser

(samtal om bildens dåliga självförtroende, samt om färger)

K: Får jag säga en sak till?

E: Javisst

K: Att bero på bildförståelse, som jag egentligen tycker är det viktigaste. Vi gjorde väl 
så att vi tecknade genom plastoverhead? Det tycker jag är det allra viktigaste bildför-
ståelsen som fi nns. För jag har varit med om många, däribland jag själv, som för första 
gången sett hur verkligheten ser ut. 

Man får teckna av nästa från luften?

Ja, att man begriper. Jag tor att, som också är väldigt viktigt, det är också att för eleven 
i högstadiet, och ännu tidigare. Det bästa man kan ge dom är en uppfattning om värl-
den och en tillit till världen. Att det jag ser det stämmer. Och om man då gör sådana här 
övningar och går ut och lär sig blanda färger på det enklaste sättet. Kan dom det då har 
dom ett mycket större revir, att man behärskar någonting.

Fråga 3

K: Det är jättesvårt. Jag anser mig inte ha något sätt.

E: Men om man tar författaruppgiften. Då lämnar man ju faktist in bilderna och redogör 
på något vis för sina roller. Hur kollar du på vad man har sett?

K: Till att börja med så är det ju så att så har nu ju tre roterande roller. Och så har man 
en redovisning. Då fi ck jag ju... jag brukar aldrig låta personerna i fråga redovisa sig.

E: Man redovisar varandra?

K: Jo, och det är ju också för att ni ska bli lärare, men jag tror det är ett sätt för skolan 
också. På det sättet får jag ju höra hur den här personen har jobbat. Utan att jag själv har 
varit med och om han har varit intresserad av att gå vidare eller om dom bara ”äh, jag 
orkar inte...”
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E: Är det inte risk att folk är snälla då och pratar lite extra?

K: Näe, jag tycker inte det. Risken fi nns ju men man ser ju också på jobbet. Men man 
får en... jag menar inte på att en lärare bara ska lyssna på vad eleverna tycker men i och 
med att det är en sammansatt historia så tycker jag att man får en ganska bra bild av hur 
det har jobbats. Jag tycker inte att man bara ska titta på bilden där.

E: Man får en slags processutvärdering? 

K: Ja, det tycker jag är viktigt alltid, tyvärr brukar man kolla bara på resultatet. Det är 
ju det som fi nns kvar. Man vill ju betygsätta det kreativa, bra ideer. Men det är svårare 
med eleverna... och med föräldrarna föräldrarna när det kommer fram. Och även bland 
elevrna hans pappa är ju konstnär så han måste ju ha bra betyg”. Det fi nns förutfattade 
meningar i den klass om vila som kan och inte kan. Och så framför allt tjejer som är 
duktiga i alla ämnen, dom är även bra i bild, de löser sina uppgifter.

E:De har förstått att lyssna på läraren och se vad dom vill...

K: Jo, dom vet vad svaret ska bli. Och nu med målrelaterade betyg ska man ju också 
beskriva det. Jag hoppas att idékläckarna kan uppmuntras, som ofta är killar men som 
också kan vara tjejer. Som kan överasska en genom att tänka helt nytt. Sådana som 
kommer fram fastän det kan vara jobbiga, de borde uppmuntras.

D 1



D 2

 Emil.
       

                       Arbetsuppgift:  Gör ett bokomslag.

               Material: Blandade tekniker; färgpennor, tuschpennor och olikfärgade papper.    
                ( I detta fall)

               Syfte: Att eleven skall komma i kontakt med ett yrke som ämnet Bild kan 
               skapa intresse för. Att eleverna skall
               börja ett bildsamtal - komposition, färgval, layout och uttryck. Prova på att ge 
               varandra utvecklande kritik. 

Arbetsgång: Tre i varje grupp. Var och en får en skriven presentation av en bok (typ 
baksidestext). Ett möte iscensätts där en av de tre får sin ”bok” förklarad av författaren 
och förlagspersonen sätter boken i ett sammanhang., en hist. serie, kriminalserie, kär-
leksserie osv. Författaren har önskemål ang. framsidan och förlaget bestämmer vissa 
villkor, t.ex ett emblem i högra övre hörnet , en bred röd rand längst ner t ex. Begräns-
ning av färger, kanske helt sv/v ellet sv/v plus en färg.   
              
 Detta upprepas så att alla tre illustratöre får en konsultation.

En skiss framställs. Roterande möte igen. Här klagar författaren på något. Så gör man 
även från förlaget.

               Ny skiss med ändringar samt färgförslag, samt tänkt plats för boktiteln,
              (görs senare över fotoshop, förlagsvis).
              Roterande möte igen. Ev. ytterligare kritik framförs av författare och förlag. 
               Man bör kritisera färgvalet litet t. ex.
              Kanske textplaceringen (Titeln, komposition: Text och bild ).

               Slutförande av arbetet.
                   
Redovisning : Författare och förlagsperson presenterar illustratörens bokomslag för hela 
klassen. De berättar om arbetets gång; Ev krav de haft och hur de tillgodosetts, diskus-
sion de haft och litet avslutande om resultatet.
                        
                         Anm.
  
 Redovisningen kan bli tröttande om den inte klockas. Men det kan vara ett fungerande 
sätt att redovisa, som både stimulerar klassen till ett bildtänkande och ge läraren tillfälle 
att lyssna till bildsamtalet och se på förslagen samtidigt. Detta kan ge en bredare föstå-
else av arbetet som i sin turkan underlätta bedömningen.

               



Teori.

Arbetar i förta hand med vuxenutb. men även på Xgym. (11 elever).

Jag använder ingen speciell teori, men har ett analytiskt tänkande från min dramautbild-
ning. Bildanalystänkandet grundar sig på ett liknande dramaturgiskt synsätt som också 
sätter verket i ett samhällsperspektiv. Jag använder även ett konstvetenskapligt perspek-
tiv och har läst konst på UmU. Den röda tråden i bildanalysen är varför och vad? Både 
när det gäller de bilder eleverna tittar på och det de själva producerar. Jag tror att även 
unga människor i 8-9 klass kan behöva teori i sitt bildskapande.

Övn.

Vi påverkas i hur vi ser en bild av det faktum att vi läser från vänster till höger. Detta 
blir tydligt i ett historiskt perspektiv eftersom fl er och fl er börjar läsa på det sättet och 
detta påverkar bilderna. Jag använder mig av reklambilder där vi disskuterar vad som är 
viktigt och varför budskapet blir så starkt. Vi går vidare med konstbilder och kollar vad 
som är annorlunda. Vi pratar om varifrån bilden kommer och vilken tid den är gjord i. 
Vi ser i vilket syfte en skulptur kan vara gjord. T.ex. jämför vi ”Venusstatyn” från sten-
åldern med de grekiska statyerna. Om man har grundskoleelever är exemplen speciellt 
viktiga. Om man  analyserar de egyptiska statyerna kan man förlora sig i mängder av 
symboler. Det är väldigt givande att se hur människor har avbildat människor och var-
för.

Utv.

Eleven ska helt enkelt skriva en analys jämförande utifrån uppgiften. T.ex. kan man 
jämföra en gammal mänsklig avbildning med en modern. Frågor som ska besvaras är 
”från vilken tid är avblidningen?” ”Varför tror du det?” Varför tror du avbildnignen ser 
ut som den gör?”

Ett sätt att arbeta vidare kan vara att låta eleverna skapa egna bilder och skulpturer uti-
från historiska förutsättningar.

Kommentar: Bildlärare oftast själva. Saknas bollplank och dialog. Arbetar med webbsajt 
som ska leda till ökat utbyte.
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Teori

P: Jag använder mig mycket av semiotik, men vill inte binda upp eleverna i att plugga 
in begrepp. Istället är det det sättet att tänka jag vill åt. Därför genomsyrar bildförståelse 
hela undervisningen. Jag använder mig också av form och färgpsykologi, men försöker 
även där främja tänkandet hos eleven hellre än att presentera teorin rent akademiskt. Jag 
försöker så långt som möjligt anpassa undervisningen till eleven.

E: Har du läst Arnheim?:)

P: Jo, när jag gick på lärarutbildningen läste vi arnheim. Annars är det mycket sonesson 
och så har vi ju läst Marner. I grunden är jag nog mest semiotiker.

E: Men det är sättet att tänka och att lära sig se och utvärdera bilder som är det viktiga?

P: Jo, bland annat eftersom jag försöker anpassa undervisningen till varje elev. Men 
bildförståelse fi nns som sagt med hela tiden i uppgifterna.

(samtal om lärarutbildningen, samt hur den förändrats sedan P gick ut)

Syfte med övn. 
(se separat bilaga, skickades efter intervjun)

Utvärdering

P: Vi arbetar i ”block” om förmiddags och eftermiddagspass med problembaserat lä-
rande, så jag brukar dela ut betygskriterierna med uppgiften. Eleverna får övningen av 
mig och jobbar sedan i grupper för att i slutändan redovisa. Tanken är att redovisningen 
ska bli ett slags återberättande av tanken med övningarna.

E: Hur funkar det med grupper och betyg? 

P: Det är inte utan svårigheter, en del elever är ju ganska ovana vid grupparbete. Men 
vi har det som en del av profi len och jag försöker hålla en dialog med eleverna under 
arbetets gång så jag kan se att alla är delaktiga.

E: Men varje uppgift har kriterier? Kan det vara så att du ser att hela insatsen under 
terimen är mer värd än de enskilda betygen eller tvärtom?

E: Kan det vara så att eleverna bara har hastat igenom uppgiften men lyckats uppfylla 
”rätt”  betygskriterium? 

P: Jag skiljer på aktiv och passiv kunskap och det förklarar jag för mina elever. Att 
fundera själv och arbeta kreativt är det som lönar sig i längden. Man bör alltid kunna 
motivera varför man gjort något. 
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