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Sammanfattning 
 
Uppsatsen är en studie av elevers bildarbete med inriktning på skapelseprocessen, från idé till 
färdigt verk. Syftet har varit att bringa klarhet i varifrån idén kom, vad som påverkade 
motivvalet samt hur själva skapandet gick till. Här har elevens fritidsintressen, 
bildkonsumtion såväl på fritiden som i skolan samt elevens tillvägagångssätt vid själva 
skapandet satts i fokus. Min metod har varit en kartläggande undersökning av sex elever i år 
nio. Materialet har bestått av intervju, skriftlig beskrivning av arbetsprocessen, fortlöpande 
bilddokumentation och den färdiga målningen. I resultatdelen har vi kunnat konstatera att 
idéerna har uppstått ur olika källor. De flesta av idéerna har kommit till genom en inre 
bearbetning av upplevda erfarenheter och företeelser i omvärlden. Vidare har jag analyserat 
arbetsprocessen utifrån Ragnar Josephsons vetenskapliga teorier och sociokulturella faktorers 
betydelse för motivvalet. Jag har kommit till slutsatsen att elevernas arbetssätt överensstämde 
i hög grad med Josephsons teorier. Sociokulturell påverkan har kunnat iakttas i elevernas 
bildarbete, dock har denna påverkan varit en relativ omedveten process hos flertalet elever. 
Resultatet pekar på vikten att föra samtal med eleven om dess arbete för att rättvist kunna 
bedöma dennes arbete. 
 
Sökord: skapelseprocess, motivval, ungdomar, sociokulturell påverkan, bildsocialisation. 
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Inledning  
 
Jag har i ett tidigare arbete studerat mitt eget bildskapande och analyserat min egen 
kreativitetsprocess. Då väcktes mitt intresse att ta reda på vilka faktorer som styr en människa 
att just skapa de bilder hon gör. Denna rapport kommer jag att undersöka varifrån och hur 
eleverna får idéer till sina bilder och hur bildprocessen går till. Genom att förstå elevernas 
motivval tror jag att jag bättre kan förstå deras bilder och därmed bättre vägleda och undervisa 
mina kommande elever. Min utgångspunkt är de erfarenheter och kunskaper jag har förvärvat 
under förberedande konststudier, lärarutbildning och arbete som bildlärare. I min utbildning 
har ingått bland annat studier i konsthistoria, bildanalys, studier av kreativitetsprocessen 
avseende bild samt teorier om barns bildutveckling. När jag gick Lärarkurs 2 vårterminen 
2001, på gymnasielärarutbildningen Bild/Spanska, gjorde jag en förstudie till denna rapport. 
Då studerade jag bildprocessen hos en grupp elever som jag undervisade i bild under min 
praktik. Eleverna gick andra året på gymnasiet och de hade valt bild som individuellt val. 
Under de senaste fem åren har jag arbetat i grundskolan som lärare i spanska och i viss mån 
även i bild, detta som vikarie eftersom jag ännu inte har skrivit mitt examensarbete och 
därmed inte kunnat ta ut en lärarexamen. Nu har jag återupptagit detta arbete och jag har valt 
att studera bildprocessen hos en grupp elever i ämnet bild i år 9, vid en skola i Norrland. Jag 
kommer att närvara vid lektionerna så att jag kan följa processen hela vägen. 
 
 

Tidigare forskning 
 
Aronsson skriver att man från modern forskning vet att barn ofta imiterar både 
massmediebilder och andra barns bilder. Barn imiterar bilder på samma sätt som de prövar sig 
fram i andra språk genom att i början använda sig av samtalsformler (och hela meningar) 
snarare än av isolerade ord. Men hon framhåller också att barnen inte är passiva mottagare av 
andras bilder utan kopierar mer eller mindre kreativt (Aronsson 1997:86ff). 
 
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet inleddes forskningen kring barns bilder. 
Aronsson nämner bland andra: 
 
     Luquet (1913), som studerade ingående sin dotter Simonnes bildskapande under hennes  
     första nio år med folklivsforskarens verktyg - observationer, intervjuer, dagligt samliv och  
     genom att nogsamt spara och kartlägga hennes bilder och förebilder. Genom att följa  
     samma barn under ett antal år var det möjligt att fånga barnets egna avsikter och  
     förklaringar, liksom tänkbara influenser och omgivande bilder (1997:12).  
 
Forskningen inriktades på att förstå på vilket sätt barnbilden speglar barnets filosofi. Man 
tittade på helheten såsom intellekt, känslor, kultur och annan påverkan. 
 
I mellan- och efterkrigstidens Europa då modernismen växte fram, började Klee, Picasso och 
många andra konstnärer hämta sin inspiration från barnbilder (Aronsson 1997:12). 
Forskningen dominerades under den här tiden dels av kognitiv teori, dels av kliniska 
infallsvinklar. Den främste företrädaren för kognitiv teori är Jean Piaget, han intresserade sig 
för barns tänkande snarare än för deras bildskapande. Forskningen utifrån kliniska frågor 
ledde till att man utvecklade intelligenstest i form av diagnostiska prov. Machover (1949) 
utvecklade bland annat en metod för hur gubbteckningar kunde utnyttjas för bedömningar av 
barnets välmående (Aronsson 1997:13).  
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Förespråkarna för naturalismen ansåg att barnets utveckling följde av naturen givna lagar, och 
att dessa lagar även styrde de bilder barnet skapade. Herbert Read ansåg att de bilder barnen 
producerade hade sin grund i själslivet och Rhoda Kelogg såg barnets bildframställning som 
en biologisk företeelse, som redan efter 5-års ålder blev störd av skolan och kraven från 
vuxenvärlden (Nordström 1991:42f). 
 
På senare tid har flera forskare intresserat sig för själva bildprocessen, där kulturella eller 
sociala frågeställningar och humanistisk teoribildning (filosofi, estetik, konst) står i centrum. 
En ny bildpedagogik utvecklades i Sverige efter bildlärarrevolten 1968 på Konstfackskolan, 
denna tog upp kulturindustrins bilder till analys samtidigt med att de traditionella 
konstmedierna utökades till att även omfatta foto, film och video. Man ville arbeta med en 
samhällsinriktad och projektorienterad pedagogik. Revolten ledde till ett nytt bildämne 
(tidigare teckning) i de allmänna skolorna. Bildämnesreformen slog emellertid inte fullt ut på 
en gång. Den svenska bildpedagogiken (inklusive forskningen) fortsatte att domineras av den 
naturalistiska traditionen under de följande decennierna (Nordström 1991:52f). 
 
 

Socialisationsteorier    
 
Jag kommer här att göra en kort sammanfattning om huvuddragen i hur socialisationsteorierna 
växer fram (Nordström 1991:48ff). Socialisering och socialisation är termer som används 
inom socialpsykologin i samband med uppfostran, bildning och utbildning. Inom 
socialisationsforskningen utforskar man om hur barn och ungdomar växer upp i olika 
samhällen, tider och klasser. Man undersöker hur de formas i familjer, gäng och skolor och 
hur de träder in i vuxensamhället och tillgodogör sig normer, förhållningssätt, tankar och 
språk. Socialisationsforskningen handlar således om hur det går till när individen anpassas till 
och/eller gör motstånd mot de betingelser som råder. En annan faktor som spelar roll är 
kulturindustrin. Vidare möter människan reklambilder, video, TV och bilder i andra 
sammanhang som påverkar dess åsikter, upplevelser och beteenden. Denna formning av 
massbilder kallar man för bildsocialisation (Nordström 1991:48). 
 
Två socialisationsteoretiska skolor, en västtysk och en engelsk, har vuxit fram under 70- och 
80-talet. Västtysken Hartwig har intresserat sig för bildsocialisationen i bildskapandet hos 
tonåringar med inriktning på klasstillhörighet. Engelsmannen Richard Hoggart 
hemmahörande i den så kallade Birminghamskolan har betonat ett tvärvetenskapligt 
arbetssätt, som innefattar det kapitalistiska samhällets utveckling, klassherraväldets 
mekanismer, fransk socialantropologi och semiotik. Birminghamsskolans senare forskning 
har undersökt mytspråk och subkulturella teckensystem i bildmedia, rockmusik, mode, stilar 
etc.(Nordström 1991:51).  
 
I Danmark har på 70- och 80-talet forskare, däribland Rolf Köhler, försökt att skapa en 
bildsocialisationsteoretisk grund, man har bl.a. tillämpat konstvetaren E.H. Gombrichs 
bildspråkliga definitioner på schema- och föreställningsformer i Art and Illusion. Forskaren 
Kristian Pedersen, har i projektet Bos billeder (1986) ingående följt ett enda barns 
bildutvecklig och parallellt kartlagt dess skiftande intressen, sociala miljö och påverkan från 
massbilder och kulturindustri (Nordström 1991:53).  
 
Under 70- och 80-talen bidrog socialisationsteorierna till en förändrig i sättet att se på konst- 
och bildpedagogik. Naturalismen fick ge vika för ett synsätt som hade en kulturell, social och 
psykologisk inriktning. Nordström påpekar i sin artikel att:  
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     Vad man framför allt har betonat är att barn och ungdomar måste betraktas historiskt och  
     inte antropologiskt, som om de vore likadana. Tydligt formuleras det av Thomas Ziehe när  
     han säger: ’Härvidlag skiljer sig min position skarpt från en ahistorisk  
     utvecklingspsykologi som kan påstå att vid 9 års ålder är barnen så här … Jag vill snarare  
     peka på hur annorlunda det har varit t.ex. att vara 9 år gammal 1955 i jämförelse med att  
     vara det idag.’ (Nordström 1991:52).  
 

 
Teorier om konstverkets födelseprocess 
 
Det finns många teorier om ett konstverks tillblivelse. Ragnar Josephson beskriver i kapitlet 
”Vision och gestaltande” (Josephson 1991:24ff) två olika tillvägagångssätt vid skapandet av 
ett konstverk. Det ena är att konstnären får en vision, en uppenbarelse om hur det färdiga 
verket ska bli. Han följer sin inre synupplevelse tills verket är fullbordat. Det andra är att 
konstnären har en vag idé om slutresultatet. Han söker sig fram genom att göra skisser och 
sedan prövar han sig fram under arbetets gång. Han arbetar rationellt och reflekterande 
(1991:24). Men Josephson säger också att han inte tror på denna skillnad, han anser att det är 
en kombination av dessa teorier som samverkar vid ett konstverks födelse (1991:25). 
  
Två representanter för olika meningar som Josephson nämner är Paul Frankl och Henri  
Delacroix. Frankl menar att idéen till verket uppstår ur upplevda erfarenheter, ur fragment 
som genom fantasien sätts ihop på ett nytt sätt. Sedan utför konstnären sin idé i det material 
som han har valt. Själva utförandeprocessen är till största delen hantverk enligt Frankl 
(Nordström 1991:26). Delacroix anser däremot att konstverket blir till endast genom 
fabrikation och arbete. Alltså att det är i själva arbetsprocessen som idéerna uppstår och som 
sedan leder fram till slutresultatet (Nordström 1991:28). 
 
 

Syfte och preciserade frågeställningar 
 
Genom min undersökning ville jag ta reda på vad det är som påverkar eleverna i sitt motivval 
och om det går att fastställa motivvalet utifrån socialisationsteorierna. Vidare ville jag studera 
arbetsprocessen hos eleverna utifrån Josephsons teorier, med inriktning på vision och 
gestaltning. Jag ville se om man kunde finna några skillnader i tillvägagångssättet vid själva 
skapandet hos eleverna. 
 
Mina frågeställningar är dessa: 

1. Var hämtar eleverna idéer till sina bilder? Vilka faktorer styr motivvalet? På vilket sätt  
      avspeglar bilden kulturella eller sociala sammanhang?  
2.   På vilket sätt kan bildsocialisering iakttas och fastställas hos eleverna? 
3.   Hur går bildprocessen till hos några elever i år 9? 
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Metod 
 
Jag har gjort en undersökning där jag studerar varifrån eleverna hämtar sina idéer och hur 
bildprocessen går till. Detta har jag gjort genom att följa deras arbete från skisser till färdig 
målning. Jag har gjort en kartläggande undersökning, där jag dokumenterar bildprocessen 
genom att fotografera skisser och målningar under arbetets gång. Jag har samlat in skriftligt 
material i form av processbeskrivningar som eleverna har skrivit och jag har kompletterat de 
insamlade uppgifterna med individuella intervjuer. Dessutom tillkommer egna observationer 
och reflektioner under projektets genomförande. Sedan har jag analyserat, elevernas 
målningar och den information som jag fått av eleverna, dels för att se om man kan iaktta och 
fastställa varifrån de hämtar idéer till sina bilder, dels för att studera bildprocessen utifrån 
Josephsons konstvetenskapliga metod, med inriktning på relationen mellan: "vision och 
gestaltande". 
 
 

Urval 
 
Jag har gjort min undersökning i år 9 i bild, vid en grundskola i Norrland. Klassen består av 
26 elever, 13 flickor och 13 pojkar. Jag har valt ut denna klass därför att jag känner både 
läraren och eleverna sedan tidigare. Av dessa 26 elever finns ett bortfall på tio elever, orsaken 
till detta beror på elevs sjukdom respektive ledighet samt att elev inte har blivit klar med 
uppgiften under undersökningens genomförande. Inledningsvis har jag studerat 23 elever 
sedan har jag valt ut sex elever för att göra en djupare studie. Jag har valt tre flickor och tre 
pojkar dels för att få en jämn könsfördelning, dels för att detta speglar fördelningen av pojkar 
och flickor i klassen. Urvalet av de sex är mer eller mindre slumpmässigt. Viss påverkan har 
dock varit i den mån eleven har kunnat beskriva sin arbetsprocess, men det är inte bara de 
som har skrivit mest som jag har valt ut. Jag har tittat på variationen av arbetsprocesser och 
sedan har jag valt ut sex elever som representerade ett tvärsnitt av klassen. 
 
 

Datainsamlingsmetoder 
 
De undersökningsmetoder som jag har använt mig av är till att börja med ett frågeformulär 
som eleverna har fått besvara efter varje lektion. Frågorna handlar om den fortlöpande 
arbetsprocessen hos eleven och varifrån eleven har fått sin idé till målningen (bilaga 2). Sedan 
har jag intervjuat eleven, detta för att få ytterligare information och därmed ett bredare 
underlag för analys av resultatet. Frågorna i intervjun berör bilder som eleven möter i olika 
sammanhang och övriga intressen (bilaga 3). Slutligen har jag fotograferat alla elevarbeten 
efter varje lektion för att dokumentera arbetsprocessen. 
 
 

Procedur 
 
För att samla in mitt material och för att följa processen hela vägen har jag närvarat vid fyra 
lektioner. Första lektionen berättade jag för eleverna att jag skulle göra ett examensarbete i 
bild och som innebar att jag skulle följa deras arbete att framställa en målning. Jag frågade om 
de var villiga att hjälpa mig att genomföra denna undersökning som för deras del skulle 
innebära att skriftligt besvara några frågor efter varje lektion. Sedan sa jag att jag skulle välja 
ut sex elever för att göra en intervju vid ett senare tillfälle. I slutet på varje lektion delade jag 
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ut frågeformulären och samlade in dem efteråt, tillsammans med det arbete som eleven hade 
producerat under lektionen. Efter varje lektion fotograferade jag alla elevarbeten för att 
dokumentera arbetsprocessen. Sedan när målningarna var klara bokade jag en tid med 
eleverna för att göra individuella intervjuer. Jag ringde hem till elevernas vårdnadshavare för 
att begära tillstånd att göra intervjun. Jag informerade både föräldrar och elever om syftet med 
intervjun, om anonymitet, om frivillighet och övriga allmänna regler som gäller när man gör 
en intervju (Johansson 2004:23f). Samtalen spelades in på band. Inspelningarna utfördes 
enskilt med varje elev i ett mindre rum på skolan där jag och eleven tittade på dennes arbete 
och jag ställde frågor kring målningen och tillblivelsen av denna. Jag använde 
intervjufrågorna som stöd för samtalet, i övrigt anpassade jag mina frågor utifrån det eleven 
svarade och hade skrivit i processbeskrivningen.  
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Resultat 
 
Resultatet kommer jag att redovisa i två delar, den ena handlar om elevernas bildkonsumtion 
och bildundervisningen i skolan, yttre och inre impulser som styr motivvalet och den andra 
om skapelseprocessen vid målningens tillblivelse. Var hämtar eleverna idéer till sina bilder? 
Vilka faktorer styr motivvalet? På vilket sätt avspeglar bilden kulturella eller sociala 
sammanhang? På vilket sätt kan bildsocialisering iakttas och fastställas hos eleverna? För att 
belysa dessa frågor använder jag mig inledningsvis av de svar som eleverna har gett mig när 
jag intervjuade dem. Jag har ställt frågor om fritidsintressen, om bildkonsumtion i allmänhet, 
om skapelseprocessen i skolsituationen samt om målningens tillblivelse (bilaga 3). 
 
 

Introduktion av eleverna, deras bildkonsumtion och bildundervisningen i 
skolan, yttre eller inre impulser som styr motivvalet 
 
I min studie ingår sex ungdomar som går sista året på grundskolan. De är samtliga i 15-
årsåldern och de har följts åt i samma klass sedan år sju. De sex eleverna är Anna, Britta, 
Carola, David, Emil och Filip. Det här avsnittet behandlar elevens fritidsintressen och 
bildkonsumtion i allmänhet. 
På fritiden ägnar sig alla de tre pojkarna åt olika sportaktiviteter. David och Filip åker mycket 
snowboard, dessutom gillar Filip att spela pingis och att köra moped. Emil tränar mycket 
hockey och umgås med kompisar. David och Emil gillar även att sitta framför datorn, Emil 
spelar lite dator och David är road av att rita i ritprogram. Ett gemensamt intresse som 
flickorna har är att vara med kompisar. Britta och Anna gillar bland annat att gå på hockey 
medan Carola brukar fotografera och lyssna på musik på fritiden. 
När jag frågar om vilken typ av bilder eleverna gillar svarar David att han gillar fantacy, 
vackra bilder, kanske en blandning av natur och fantasy. Filip gillar också fantasy, mest 
fantasi och färgglada bilder. ”Ja, dom ska ju vara lite roliga” tillägger han. Emil föredrar mest 
realism, natur, färgglada bilder, inte färglöst. De tre flickorna gillar alla foto. Britta gillar 
dessutom naturbilder och Anna realism. Anna svarar så här på frågan:  
 
   Det är väl natur, med lugn och vacker miljö. Det får gärna vara människor och djur och  
   sen färgglatt, färglöst, mörkt eller ljust det spelar ingen roll.  
 
Förutom foto gillar Carola fantasy. Hon säger att den sorts bilder som tilltalar henne beror på 
vilken sinnesstämning hon befinner sig i. Jag citerar:  
 
   Hm, det beror på vad man har för känsla just då, till exempel om man är lite … så är mer 
   mörka, färglösa bilder och i fall man är glad mer färgglada, ljusa. 
 
Läser du serietidningar? Carola och Filip svarade nej eller nästan aldrig. Britta, Anna, David 
och Emil svarade ja eller ibland. 
Alla utom Britta är intresserade av att titta på bilder i tidningar och böcker. 
Vilka TV-program tittar du på? Här visar det sig att pojkarna har vitt skilda intressen. Filip är 
mest intresserad av aktion medan David föredrar att titta på vetenskapliga program på 
Discovery. Emil väljer nyheter och sport samt tecknade serier som Simpson och Family guy. 
Att titta på komediserier är ett gemensamt intresse som flickorna har. Därutöver ägnar sig 
Carola åt musikvideor på MTV och Britta tittar på sporten ibland. Anna är den av flickorna 
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som har ett bredare programval, hon tittar på olika sorters program, förutom komedi nämner 
hon tecknat, musik, nyheter och sport. 
Ingen av eleverna säger sig ha någon favoritkonstnär, och på frågan Vad är konst för dig? fick 
jag följande svar: 
 
Britta: Bra fråga, hm, jag vet inte riktigt (fnitter). 
Anna: Det är … när jag känner att jag kan kolla på bilden liksom så här bli, känna nån  

känsla när jag ser den. 
Carola: Det är att man kan uttrycka sig med bilder och färger. 
David: Nåt man skapar. 
Filip: Jag vet int, typ en fin målning eller … 
Emil: Det är (gör paus funderar) hm, vad ska jag säga, hm. 
Linnéa: Har du någon definition på vad konst är för dig? 
Emil: Ja, jag vet inte, det finns ingen speciell riktigt, alltså det finns inge, det är konst 

och det är inte konst, det blir i så fall att målningarna är lite olika. 
 
Jag får en känsla av att eleverna inte ännu har utvecklat ett konstintresse. De verkar inte ha 
funderat på om de har någon favoritkonstnär och några av eleverna hade inte bildat sig en 
uppfattning om vad konst är.  
 
Jag intervjuade eleverna om de i bildundervisningen påverkades av läraren och 
klasskompisarna eller om det var personliga erfarenheter, inre tankar eller känslor som var 
den utlösande faktorn till motivvalet. 
Alla sex elever säger sig bli inspirerade mer eller mindre av de bilder som läraren presenterar. 
David och Carola svarar klart ja på frågan, David tillägger ”det är väldigt roligt att se … det är 
lättare att göra en bild, om man har någonting … att börja med”. Anna och Filip svarar ja lite. 
Britta svarar ibland och Emil svarar att han blir inspirerad av vissa bilder, men det han har 
målat nu är från en dokumentär. 
Målar du det du tror att läraren gillar? 
Alla svarade nej, Filip tillägger ”jag målar det jag vill”. Anna ”jag målar det jag själv känner 
för”. Emil ”det tänker jag inte på, jag målar mest det som är mina egna intressen och sånt, det 
som jag kommer på”. 
Varken Filip, David eller Britta brukar måla något som de har upplevt eller någon händelse 
som har berört dem. Emil och Carola gör det ibland. Allting som Anna har målat är från 
händelser eller upplevelser som har berört henne. ”Det kommer liksom inifrån”, säger hon. 
Anna, Carola och Filip anser att det är känslan som styr när de målar. De övriga ger inte något 
entydigt svar. David säger: Jae, jag tänker väl någonting ungefär, annars får jag se. Britta 
svarar först nej, men när jag ber henne definiera vad det är som styr henne när hon målar 
säger hon: 
 
   Jag vet inte riktigt, jag bara målar lite och sen, blir det inte bra så målar man över det. 
 
Emil svarar också nej, han säger att det är väl mest att han sitter och funderar på det som 
kommer upp och vad han tycker passar så där.  
Tittar du på vad andra i klassen målar? 
David, Britta och Carola försöker att undvika att titta på vad de andra målar. På frågan varför 
de inte tittar svarar de: 
 
David: Det blir bara fel. 
Britta: För att jag får beslutsamhetsångest. 
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Carola: Därför att det ska vara liksom jag och ingen annan. 
 
Filip och Emil tittar ibland därför att de är allmänt intresserade av att se hur det går för de 
andra, vad de gör eller vad de har kommit på. Filip påpekar att det inte är för att veta hur han 
ska måla själv. Orsaken för att Anna tittar är för att få lite inspiration av vad de andra målar. 
Alla pojkar och Britta tycker att det är viktigt att måla något som ingen annan i klassen har 
gjort. David vill inte härma någon. Filip vill inte att det ska vara likadant. Varken Emil eller 
Britta vill måla samma saker som de andra, Emil vill komma på något eget och Britta tycker 
att det blir tråkigt om alla målar samma sak. Carola och Anna tycker att det är viktigare att 
måla det man känner för och vill måla just då. ”Om det då blir samma som någon annans så 
får det väl vara så”, säger Anna. 

 
 
Bildprocessen från idé till färdig målning 
 
Kan man finna några skillnader i tillvägagångssättet vid själva skapandet hos eleverna? I min 
redovisning av skapelseprocessen har jag valt att beskriva varje elev var för sig. Min 
beskrivning baserar sig på intervju, frågeformulär om arbetsprocessen, bilder som jag tagit 
under arbetets gång samt den färdiga målningen.  
Eleverna fick i uppgift att göra en målning under temat stillhet och rörelse, de skulle måla så 
att betraktaren får en upplevelse av båda uttrycken. Materialet de använde sig av var ritpapper 
storlek A3 och akrylfärg. Efter att ha fått en introduktion hade eleverna 4 lektioner (totalt 270 
minuter), fördelat på 2 veckor, till sitt förfogande att lösa uppgiften. I övrigt var eleverna fria 
att göra målningen efter eget tycke och smak. 
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Bild 1. ”En stilla dag på en ö” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Anna, 15 år, september 
2007. 
 
Anna berättar att när hon ska göra en målning tänker och funderar hon först sedan skissar hon 
tills hon kommer på något. Då hon börjar måla växer motivet fram under arbetets gång. Inför 
denna uppgift säger hon att det är ingenting som har påverkat henne i motivvalet. Hon säger 
att hon har fått söka sig fram till sin idé och att det tog ganska länge. Hon sökte i sitt inre efter 
något som hon hade sett eller som hon hade upplevt och till slut kom hon på hur hon skulle 
göra. Efter detta var hennes idé ganska tydlig och klar. Anna bestämde sig innan hur färgerna 
skulle vara sedan kom formerna. Först målade hon vattnet och kullen, sist kom himlen. Hon 
följde sin idé och målade tills arbetet var klart. Sista lektionen skriver hon att hon har jobbat 
med mer färger. Resultatet blev ungefär som hon hade tänkt.  
I intervjun efteråt berättar Anna att det var nog lite svårare att måla än hon hade trott. Det som 
var svårt var att få rörelse i vattnet och att få stillhet i gräset. Det gick nästan inte att göra på 
nått sätt, tillägger hon. Det hade varit lättare att rita med blyertspenna menar hon. Hon tyckte 
att det var svårt för att pappret var stort, hon säger att det är lättare att jobba på ett litet papper. 
Hon fick stanna upp och fundera när hon skulle fortsätta med gräset, hur hon skulle få det att 
se stilla ut. Hon har inte målat över något eller ändrat sig någonstans, förutom att det blev lite 
ändringar i färgerna. Hon tyckte att det såg ganska bra ut som det blev. När jag frågar henne 
om målningen blev som hon tänkte från början, alltså som den första skissen eller den första 
tanken, medger hon att det blev nog lite ändringar. Det var tänkt att det skulle vara bara en 
palm, men det blev fler, därför att hon tyckte att det såg väldigt tomt ut annars. Med sin 
målning vill hon säga att naturen är vacker. Hon har målat bilden till sig själv men också till 
bildläraren. När jag ber Anna beskriva sin målning säger hon att det är en ö mitt ute 
någonstans, att det är ganska vindstilla fast det rör sig i vattnet.  
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Arbetsprocess ”En stilla dag på en ö” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Anna, 15 år, 
september 2007. 
 
 

          
Bild 2                  Bild 3 
 
 
 

          
Bild 4                  Bild 5
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Bild 6. ”Skogsbrand” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Britta, 15 år, september 2007. 
 
När Britta funderade över vad hon skulle måla, fick hon den uppfattningen att alla andra valde 
att göra något med vatten. Hon ville vara lite annorlunda, så hon bestämde sig för att måla en 
skogsbrand. Britta berättar att hon tyckte att det var lätt att måla skogsbranden som hon ville, 
därför att hon hade en tydlig och klar bild i huvudet hur målningen skulle se ut när den var 
färdig. Innan hon började måla bestämde hon sig för hur färgerna och formerna skulle vara. 
Efter lektion två skriver hon att hon har målat flammorna. Hon följer sin idé och arbetet flyter 
på. Hon har inte stött på något problem eller ändrat något i sin ursprungliga idé. Under lektion 
tre blev hon klar med målningen. Den blev precis som hon ville och hon blev nöjd med 
resultatet. Under arbetets gång upptäckte hon att målningen fick mer liv när hon använde mer 
färger. 
Hennes målning har inget budskap. ”Jag bara målade”, berättade Britta i intervjun efteråt. 
Hon har målat bilden till sig själv. När jag ber henne beskriva sin målning med några ord, 
säger hon att det är en skogsbrand i en granskog. Hon har inte tänkt att det ska föreställa 
någon särskild skogsbrand som har hänt, utan det är en fantasi.  
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Arbetsprocess ”Skogsbrand” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Britta, 15 år, september 
2007. 
 

 
 
 
 
 
 

Bild 7                   Bild 8 
 
 
 

 
Bild 9
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Bild 10. ”Vattenfall” 28 x 
40 cm Akrylmålning på 
papper av Carola, 15 år, 
september 2007. 
 
 
 
När jag frågar Carola hur 
hon går till väga för att 
bestämma vad hon ska 
måla svarar hon att om 
hon får en idé som är 
någorlunda bra, så skissar 
hon upp den på ett 
papper. Annars tänker 
hon lite mer. En målning 
kan bli till på många olika 
sätt. Det finns de som vet 
precis hur målningen 
kommer att se ut när den 
är färdig, de har en klar 
vision som de följer tills 
arbetet är klart. Andra vet 
inte alls hur deras 
målning ska bli, de börjar 
måla och under arbetets 
gång växer motivet fram. 
När jag frågar Carola 
vilken av de här 
beskrivningarna som 
passar in på henne säger 
hon att hon tror att hon är 
en blandning av båda. 
Under första lektionen 
 har Carola suttit och  

funderat över uppgiften och hon har börjat bilda sig en idé om att göra ett vattenfall och lite 
sådana saker, djungel eller något. Dagen innan andra lektionen fick hon en bild i huvudet och 
hon tänkte att den skulle hon kunna måla. Nu var hennes idé tydlig. På lektionen gjorde 
Carola inga förberedande skisser utan hon skissade upp själva vattenfallet och stenarna direkt. 
Hon bestämde hur färger och former skulle vara innan hon började måla. Hon följde sin plan 
och arbetet flöt på bra. Hon stannade upp och funderade över färgerna när hon skulle måla 
klätterrankan till vänster. Stranden i förgrunden fanns inte med i hennes tanke från början, 
hon lade till den för annars kändes det så tomt, säger hon. Tredje lektionen målade hon klart 
sin bild. 
I intervjun efteråt berättar Carola att det var lätt att måla därför att hon hade en klar bild i 
huvudet hur hon ville att den färdiga bilden skulle se ut. Hon har inte behövt söka sig fram 
och hon har inte målat över något eller ändrat sig någonstans. Målningen blev som hon hade 
föreställt sig den inom sig. Något budskap tror hon inte att målningen har. ”Det var väl bara 
att det kändes som att det var väldigt långt bort till sommaren igen” tillägger hon. När hon 
kort beskriver sin bild med några ord säger hon att det är ett vattenfall i en miljö någonstans. 
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Arbetsprocess ”Vattenfall” 28 x 40 cm Akrylmålning på papper av Carola, 15 år, september 
2007. 
 
 

   
Bild 11    Bild 12
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Bild 13. ”Soluppgång” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av David, 15 år, september 2007. 
 
När David fick uppgiften att göra en målning, tänkte han ut en bild som inte var för svår eller 
för enkel, något färgfullt ville han göra. Han fick iden att måla en soluppgång, därför att han 
tycker att det är vackert. När han började måla visste han ganska bra hur bilden skulle se ut i 
stora drag, men inte alla detaljer. Han bestämde hur färger och former skulle vara innan han 
började måla. Han ritade först horisontlinjen sedan målade han alla stora ytor, han lade dit bit 
för bit. Andra lektionen arbetade han med detaljer som träd, skuggor osv. Han följde sin idé 
och bilden växte fram. Han stötte inte på något problem och han ändrade inte något. Tredje 
lektionen fortsatte han med detaljerna för att förbättra bilden.  
I vårt samtal om målningen efteråt säger David att det faktiskt var rätt lätt att måla bilden, att 
det inte var något särskilt. Han gjorde inte bilden för komplicerad så han behövde inte 
korrigera något. Han fick stanna upp en gång över några små detaljer, när bilden nästan var 
klar. Målningen blev nästan som han hade tänkt och som han hade ritat på den första skissen. 
Han hade planerat att sätta in några djur i förgrunden men han uteslöt dem för att han tyckte 
att det blev bättre utan. Han har lagt in ett träd, till vänster i bilden. Löven flyger och trädet 
böjer sig för orkanen som sveper förbi. Detta träd fanns inte med i hans tanke från början, han 
målade dit det för att få mer rörelse i sin bild. David har inte funderat över att målningen ska 
ha något budskap och han har målat bilden åt sig själv. När jag ber honom beskriva sin 
målning med några ord, säger han: ”Jaa, här är ju stillheten och de sitter och fiskar, ja och här 
kommer ju orkanen i övrigt”. Han blev nöjd över resultatet, det blev över hans förväntningar 
skrev han i enkäten.  
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Arbetsprocess ”Soluppgång” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av David, 15 år, september 
2007. 
 
 

          
Bild 14                  Bild 15 
 
 
 

         
Bild 16                 Bild 17 
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Bild 18. ”Terroristerna kör in planet i WTC” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Emil, 15 
år, september 2007. 
 
För det mesta brukar Emil måla något som han tycker om eller något som passar uppgiften. 
Denna gång var det en dokumentär om World Trade Center tragedin, som han hade tittat på 
kvällen innan, som väckte intresset att göra en målning som beskriver denna händelse. Emil 
hade en klar vision om hur den färdiga bilden skulle bli. Men han bestämde inte innan exakt 
hur färger och former skulle vara, däremot att huset skulle vara till höger och att planet skulle 
vara i mitten till vänster det bestämde han snabbt. Han följde sin idé till stora delar men han 
fick stanna upp och fundera några gånger under arbetets gång. Han hade svårt att hitta formen 
på flygplanet och dess vingar. Efter att ha skissat, tittat på bilder av flygplan och handledning 
av läraren löste han problemet. Sedan började han måla de stora ytorna, för att sedan fortsätta 
med detaljerna. Han satte färg på flygplanet och byggnaden, sedan arbetade han vidare med 
himlen för att skapa en illusion om att flygplanet var i rörelse och hade fart. Sista lektionen 
målade han fönstren på byggnaden och han målade fler byggnader som tonade bort i bilden.  
När vi efteråt pratar om målningen berättar Emil att han har ändrat sig på två ställen, han 
målade ett hus som han tyckte blev konstigt och en vinge på baksidan av planet. Det målade 
han över med blått därför att det inte blev riktigt som han hade tänkt. Husen i bakgrunden som 
tonar bort fanns inte med i hans allra första tanke, de kom till efter ett förslag från läraren. 
Emil tycker inte att det var lätt att måla bilden som han ville, det var väldigt svårt att göra 
planets vingar och husen i bakgrunden visste han inte riktigt hur han skulle måla så att det 
skulle se ut som om de var längre bort. Han tycker själv att husen inte blev så bra. Han säger 
att målningen inte har något speciellt budskap, han kom att tänka på dokumentären som han 
hade sett dan före när han skulle bestämma sig i motivvalet. Han har målat bilden till sig själv. 
Bilden blev som han hade tänkt och han skriver att han är ganska nöjd över resultatet. När jag 
ber honom beskriva sin målning med några ord, säger han: ”Den föreställer när alltså när dom 
här terroristerna kör in planet i World Trade Center byggnaden” 
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Arbetsprocess ”Terroristerna kör in planet i WTC” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av 
Emil, 15 år, september 2007. 
 
 

          
Bild 19                  Bild 20 
 
 
 

          
Bild  21                  Bild 22
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Bild 23. ”Tjurrånet” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Filip, 15 år, september 2007. 
 
När Filip bestämmer sig för vad han ska måla använder han sig av fantasi i första hand. Inför 
denna uppgift visste han inte direkt vad han skulle rita. Han satt och tänkte sen kom han bara 
på något. Ingen har påverkat honom i motivvalet. Alltsedan han fick sin idé var den tydlig. 
Han gjorde först en skiss i blyerts och han bestämde hur färger och former skulle vara. Han 
visste att djuren skulle vara bruna och gräset grönt. Sedan började han måla och arbetet flöt på 
av bara farten, motivet växte fram. Lektion två målade han förgrunden, han ändrade ingenting 
i sin ursprungliga idé inte heller stötte han på något problem. Lektion tre arbetade han med 
bakgrunden, han målade bergen och himlen. Även denna lektion flöt arbetet på av bara farten. 
”Jag bara målar och ser hur det blir” skriver han i enkäten. Han lägger till en extra grej, en 
komet. Filip börjar känna sig färdig med sin målning och är ganska nöjd över resultatet. Efter 
att ha diskuterat bilden med läraren arbetar han vidare med färgen på bergen, han gör dem 
ljusare längst bak och mörkare längst fram. Han fick söka sig fram genom att blanda en massa 
färger tills han fick färgen som han ville ha den. I övrigt blev målningen som han hade tänkt 
från början, han har inte målat över något eller ändrat sig någonstans därför att han tyckte att 
det blev för bra. Han fick dock stanna upp och fundera vid ett tillfälle, då han ville lägga till 
någonting i bilden som skapade mer rörelse. Det var då han kom på att måla dit en komet.  
Filip berättar efteråt att han tyckte att det var lätt att måla bilden som han ville, han bara 
målade, säger han. Filip har målat den här bilden åt sig själv och han har inte tänkt att den ska 
ha något budskap. När jag ber Filip beskriva sin målning säger han att det är en tjur som blir 
rånad av två andra, det är en komet som håller på att krascha och det regnar lite här, varvid W 
pekar på molnen ovanför bergen. 
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Arbetsprocess ”Tjurrånet” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Filip, 15 år, september 
2007. 
 
 

          
Bild 24                  Bild 25 
 
 
 

          
Bild 26                  Bild 27 
 
 
 

 
Bild 28 
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Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 
Vi har nu fått en inblick i sex elevers bildkonsumtion, faktorer som påverkar motivval och 
skapandeprocess. I det följande kommer jag att tolka, värdera och diskutera resultaten i min 
undersökning. Jag vill börja med att påminna om att de tolkningar och slutsatser som jag gör 
grundar sig på ett fåtal fall och kan därför inte ses som något generellt. Jag kommer att knyta 
an till mina frågeställningar och ställa dessa mot tidigare forskning.  
 
Mina frågeställningar i syftet var dessa: 

1. Var hämtar eleverna idéer till sina bilder? Vilka faktorer styr motivvalet? På vilket sätt  
      avspeglar bilden kulturella eller sociala sammanhang?  
2.   På vilket sätt kan bildsocialisering iakttas och fastställas hos eleverna? 
3. Hur går bildprocessen till hos några elever i år 9? 

 
 

Källan till elevernas idéer, faktorer som styr motivval och bildens 
avspegling av kulturella eller sociala sammanhang 
 
Anna är intresserad av bild, hon gillar realism och att fotografera. Hos Anna är det känslan 
som styr när hon målar, allt kommer inifrån, från händelser och upplevelser som hon varit 
med om. Denna gång fick Anna söka ganska länge i sitt inre och till slut framträdde idén om 
att måla ”En stilla dag på en ö” (Bild 1). Britta gillar foto och naturbilder men hon har inte 
något aktivt bildintresse. Britta strävar efter att inte måla samma saker som de andra i klassen. 
Hon väljer medvetet att inte måla vatten denna gång. Hon verkar vilja avskärma sig från yttre 
påverkan i sitt skapande. När hon väljer att måla en skogbrand gör hon inga medvetna 
kopplingar till händelser i världen. Hon säger att ”det är klart att det har hänt skogsbränder 
men det är ingen särskild”, trots hennes bestämda uttalande förefaller det mig inte uteslutet att 
hon inför denna uppgift har influerats av de omfattande skogsbränderna som inträffade i 
Grekland vid den här tidpunkten (Bild 6). Att Carola valde att måla just ett vattenfall när hon 
tänkte på sommaren tror jag är styrt av uppgiften. När hon skulle uttrycka rörelse och stillhet i 
en och samma bild, löste hon problemet genom att måla klipporna som står tysta och stilla i 
kontrast till vattnet som forsar och brusar (Bild 10). David är mycket intresserad av bild och 
han gillar att titta på vetenskapliga program på TV. Han är den elev som planerar sitt arbete, 
han går metodiskt till väga. Han tar olika faktorer under övervägande för att lösa uppgiften på 
bästa sätt. Man kan säga att hans intressen och arbetssätt går hand i hand. Han vill göra en 
vacker och färgfull målning som varken är för svår eller för enkel. Som jag ser det utgår han 
ifrån upplevda erfarenheter och de kunskaper i bildframställning som han har förvärvat i 
skolan och på fritiden (Bild 13). I Emils fall är det en dokumentär som han såg på TV som 
ligger till grund för motivvalet. Han påverkades sålunda av det han såg och upplevde, att han 
dagen efter bestämde sig för att använda detta motiv till uppgiften som han skulle göra (Bild 
18). Filip satt och tänkte och så fick han en idé. Han kan inte avgöra vad det är som har 
påverkat honom i motivvalet men jag skulle nog säga att bilden innehåller mycket av hans 
personlighet och de intressen han har. Filip är en sportutövande ungdom som gillar aktion och 
roliga bilder. Det kan man också se i hans målning ”Tjurrånet” (Bild 23). Idén om rånet kan 
mycket väl vara en scen ur en actionfilm där han har bytt ut bovarna och offret mot tjurar. 
Detta gör att bilden blir både rolig och intressant.  
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att hälften av eleverna är ganska omedvetna om 
varifrån de har hämtat idén till sin bild. De anger i processbeskrivningen att det inte är något 
som har påverkat dem i motivvalet. De fick bara en idé. Efter att ha analyserat den 
information som jag har fått skulle jag nog vilja påstå att idén kommer från upplevda 
erfarenheter, ur fragment som de har satt ihop till någonting nytt. Deras ringa ålder gör att de 
kanske inte har reflekterat över varifrån idéer kommer. De andra nämner en dokumentär, 
naturen eller inre känslor. 
 
Faktorer som styr motivvalet är till att börja med uppgiftens utformning, eleverna har fått söka 
efter motiv som de kopplar ihop med stillhet och rörelse. Andra faktorer som påverkar är 
elevens intresseområden, sinnesstämningen eleven befinner sig i samt en strävan att måla 
något som ingen annan i klassen har gjort.  
 
På vilket sätt avspeglar bilden kulturella eller sociala sammanhang? Alla utom en tycker att 
det är viktigt att måla något som ingen annan i klassen har gjort. Varför kan man undra? Har 
det med uppfostran att göra, lärarens eller andras förväntningar och bedömningar att göra eller 
är det elevens önskemål om att vara unik? Trots elevernas intention att vara olika har bilderna 
många gemensamma nämnare. Alla har hållit sig inom genren realism. Målningarna är 
avståndsbilder eller möjligen helbilder, ingen har zoomat in och gjort en närbild. Alla utom 
Emil har valt att avbilda naturen. Det kanske faller sig naturligt eftersom de bor i en del av 
landet där det finns gott om natur och man kan anta att eleverna vistas rätt mycket däri och på 
så vis får de erfarenheter och upplevelser ur densamme. En annan orsak kan vara i vilken fas 
av bildutvecklingen eleverna befinner sig i eller vilket bildideal de har i klassen. Aronsson 
framhåller att barnen inte är passiva mottagare av andras bilder utan kopierar mer eller mindre 
kreativt (Aronsson 1997:86ff). I pojkarnas bilder finns mänsklig aktivitet illustrerad på ett 
eller annat sätt men i flickornas målningar finns varken människor eller djur. Är det 
tillfälligheter som har spelat in eller finns det en könsskillnad på vad flickor och pojkar väljer 
att avbilda? Om så är fallet, är det då kulturellt betingat, handlar det om fostran och normer? 
Jag lämnar frågorna öppna för någon annan att fördjupa sig i och att besvara.  
 
 

Bildsocialisering 
 
På vilket sätt kan bildsocialisering iakttas och fastställas hos eleverna? I Emils fall är det en 
dokumentär som han såg på TV som ligger till grund för motivvalet. Här kan man klart och 
tydligt påstå att bildsocialisering har förekommit (Nordström 1991:48). Han påverkades 
sålunda av det han såg och upplevde, att han dagen efter bestämde sig för att använda detta 
motiv till uppgiften som han skulle göra (Bild 18). Idén om tjurrånet (Bild 23) kan mycket väl 
vara inspirerad av actionfilmerna som Filip gillar att titta på. Brittas skogsbrand kan vara 
influerad av rapporteringen i TV, i dagstidningar eller av folks prat om bränderna i Grekland. 
I det senare fallet kan man bara anta att påverkan från mediebilden har skett eftersom hon 
själv säger att det inte är någon speciell skogsbrand.  
 
 

Bildprocessen 
 
Hur går bildprocessen till hos några elever i år 9? I Annas arbete ser jag en växelverkan 
mellan vision och gestaltande. Hon visste ganska väl hur bilden skulle bli när hon väl fått sin 
idé men hon har fått kämpa med måleriet för att få det uttryck som hon strävade efter. Britta 
får en tydlig och klar vision om hur det färdiga verket ska bli redan i början av vägen. Hur får 
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hon då visionen att måla en skogsbrand (Bild 6)? Kommer den som en klar blixt från okända 
rymder eller låter hon det omedvetna styra? I Carolas arbete kan jag ana hur vision och 
gestaltning samarbetar. Ur hennes längtan till nästa sommar föds hennes vision. Hon målar en 
sommarbild och man kan se symbolen av ett hjärta mitt i vattenfallet, detta tolkar jag är 
hennes sätt att tala om att hon älskar sommaren (Bild 10). Mina tankar leder till Frankl som 
menar att idén till verket uppstår ur upplevda erfarenheter, ur fragment som sätts samman 
genom fantasin till något nytt (Josephson 1991:27). Stranden i förgrunden vars idé kom till 
genom reflektion under arbetets gång, kan man nog se som ett exempel på gestaltning 
(1991:24).  
 
Varken Britta eller Carola gjorde någon skiss, de målade direkt. Josephson menar att:  
 
     Det är inte någon principiell skillnad, när konstnären når fram till sitt verk direkt utan 
     föregående skisser och när han framkommer till verket längs vägen av skisser. Skillnaden 
     ligger blott däri, att den ene konstnären kan låta gestaltandet ske i sin föreställning, den  
     andre måste gestalta i materialet (Josephson 1991:29). 
 
För David är själva utförandeprocessen till största delen hantverk, helt i enlighet med Frankls 
teorier (Josephson 1991:26) men man kan även se inslag av att ”konstnären uppfinner endast, 
under det att han arbetar” vilket är de teorier som Delacroix står för (1991:28). I Davids arbete 
uppstår ju några nya idéer under arbetets gång, genom reflektion, han uteslöt djuren i 
förgrunden och han lade till ett träd (Bild 13, 14). Emil hade en klar vision om vad han skulle 
göra i stort men han hade svårt att måla formerna som han ville ha dem, han fick söka sig 
fram. ”Visionens labilitet är konstnärens kval” skriver Josephson så passande (1991:26). Emil 
tycker inte att husen blev så bra. Varför säger han så? Kan det vara för att det var lärarens idé? 
Husen som han nu målade dem kanske inte stämmer överens med den ursprungliga visionen. 
Av egen erfarenhet vet jag hur svårt det är att acceptera något som man har målat om det inte 
överensstämmer med det som man tänkte från början. Många gånger kan målningen ha blivit 
bättre men man är förblindad av den första tanken. Man kan inte objektivt bedöma resultatet 
och man känner sig missnöjd. Filip fick en ny idé under arbetets gång, han målade en komet 
som kommer farande, själva utförandeprocessen påminner mycket om Davids. 
 
 

Slutdiskussion 
 
Som vi kan se får eleverna i denna studie sina idéer från många olika håll likaså finns det 
många faktorer som påverkar motivvalet. Jag tycker att kan man hitta förklaringar till detta 
inom de socialisationsteorier som jag har presenterat tidigare i detta arbete. Bildprocessen går 
till på olika sätt hos de elever som jag har studerat, men i det stora hela tycker jag att man kan 
förklara elevernas arbetssätt utifrån Josephsons teorier. Han talar om: 
 
     … två olika temperament, två olika sätt att skapa. Det ena fallet handlar om en rationell, 
     reflekterande konstnärsnatur, det andra om en extatisk, visionär. I det ena fallet växer 
     konstverket fram metodiskt under arbetets gång; i det andra fallet står konstverket färdigt 
     genom en vision, som sedan utföres i materialet (Josephson 1991:25).  
 
Josephson tror inte på denna skillnad han menar att det är en växelverkan mellan vision och 
gestaltande som sker vid ett konstverks födelse och jag är beredd att hålla med honom. 
Skapelseprocessen hos eleverna tyder på att så är fallet. Samma resultat kom jag fram till när 
jag under bildlärarutbildningen höstterminen 1999 gjorde en ingående analys av min egen 
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kreativitetsprocess och skrev en rapport om denna (Isaksson 1999). Josephsons teori, vars 
studie baserar sig på vuxna yrkesutövande konstnärer, har visat sig vara tillämpbar även på 
ungdomar. 
 
Anmärkningsvärt är att alla elever har målat bilden till sig själv, förutom Anna som säger att 
hon även har målat bilden till läraren. Ingen använder bilden för att få ut ett budskap eller för 
att påverka andra. Har de tagit den tekniska problematiken i uppgiften på sådant allvar att de 
har glömt bort att bilder faktiskt sänder budskap? Jag citerar det kända talesättet ”En bild 
säger mer än tusen ord”. Påfallande är att så få inte refererar till någon källa varifrån de har 
hämtat inspiration till sin bild. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning av denna 
studie på bas av bilderna men då ur en psykologisk synvinkel. Vad kan man utläsa i bilderna, 
berättar de något om eleven på ett personligt plan? Vidare kan man undersöka i vilken mån 
eleven följer den förelagda uppgiften.  
 
Det har varit intressant att följa arbetsprocessen hos de sex eleverna. Studien grundar sig på 
endast ett arbete av elevens hela bildproduktion detta måste man ha i åtanke när man läser de 
tolkade resultaten. Man kan således inte dra några generella slutsatser utan man får värdera 
den här studien utifrån dess förutsättningar. Jag har emellertid fått en god inblick i dessa 
elevers bildframställning. Studien visar också att det är betydelsefullt att föra en dialog med 
eleven för att kunna förstå och rättvist bedöma dennes arbete. Arbetsprocessen likväl som 
slutresultatet ska ligga till grund för bedömningen av en elevs bildarbete. Tyvärr hinner man 
inte alltid se arbetsprocessen hos alla elever när man undervisar i bild därför att grupperna är 
stora och undervisningstiden begränsad. Det är därför av stor vikt att kunna ställa de rätta 
frågorna för att bättre förstå en elevs arbete. Denna kunskap, som jag har förvärvat i och med 
genomförandet av denna studie, kommer att vara ett bra hjälpmedel för mig vid bedömning 
och betygsättning i framtiden.  
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7-9. Arbetsprocess ”Skogsbrand” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Britta, 15 år,  
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   september 2007. 
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   september 2007. 
18. ”Terroristerna kör in planet i WTC” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Emil, 15 år,  
   september 2007. 
19-22. Arbetsprocess ”Terroristerna kör in planet i WTC” 40 x 28 cm Akrylmålning på  
   papper av Emil, 15 år, september 2007. 
23. ”Tjurrånet” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Filip, 15 år, september 2007. 
24-28. Arbetsprocess ”Tjurrånet” 40 x 28 cm Akrylmålning på papper av Filip, 15 år,  
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Bilaga 1 
 
Uppgiftens upplägg 
 
Måleri år 9    
 
Material: Ritpapper storlek A3, akrylfärg  
Tid: Läraren introducerade uppgiften vecka 1, sedan hade eleverna 4 lektioner (totalt 270 
minuter), fördelat på 2 veckor, på sig att lösa uppgiften. 
Tema: Stillhet och rörelse 
Vad: En målning där du förmedlar stillhet och rörelse tillsammans i bilden. 
Råd som gavs: Tänk på hur du målar så att betraktaren får upplevelse av de båda uttrycken. 
Ta med den kunskap du för övrigt har och glöm ej att arbeta aktivt för att nå resultat. 
 
Nedan de exempel på konstbilder som läraren använde sig av för att illustrera hur man genom 
sättet att måla kan förmedla stillhet/tystnad respektive rörelse/ljud. Dessa bilder var uppsatta 
på whiteboardtavlan under hela måleriperioden. 
 
Salvadore Dali, To become geologique, 1933 
Salvadore Dali, Corpus Hypercubus, 1954 
Giorgio de Chirico, The Soothsayer´s Recompense, 1913 
 
Edvard Munch,  Skriet, 1893 
Vincent van Gogh, Väg med cypresser, 1890   
Alfred Sisley, Molesey Weir-Morning, 1874



  

Bilaga 2 

Lektion 1   Beskrivning av arbetsprocessen i bild      Namn _________________ 

Du har fått en uppgift att göra en målning.  

Hur går du till väga för att bestämma vad du ska måla? Beskriv hur du tänker! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vet du direkt vilken sorts bild du ska göra och hur den ska se ut? I så fall var kom idéen ifrån? 

Beskriv din idé! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Du som inte har en klar idé till din målning, beskriv hur du tänker  komma vidare. Vad skulle 

kunna intressera dig? Vilken sorts bild kan du tänka dig att göra? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________



  

Lektion 2   Beskrivning av arbetsprocessen i bild      Namn __________________ 

 

En målning kan bli till på många olika sätt. Det finns de som vet precis hur målningen 

kommer att se ut när den är färdig. De har en klar vision som de följer tills arbetet är klart. 

Andra vet inte alls hur deras målning ska bli. De börjar måla och under arbetets gång växer 

motivet fram. 

1. Vilken av de här beskrivningarna tycker du passar in på dig?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hur du har gått vidare med din målning?  

2a. Följer du din idé? Flyter arbetet på av bara farten? Beskriv vad du har gjort denna lektion 

och tankar du har haft om ditt arbete med målningen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b. Har du ändrat något i din ursprungliga idé? Har du stött på problem? Beskriv vad du har 

gjort denna lektion och tankar du har haft om ditt arbete med målningen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c. Målar du utan att veta hur slutresultatet ska bli? Växer din bild fram när du målar? Beskriv 

vad du har gjort denna lektion och tankar du har haft om ditt arbete med målningen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kan du avgöra om någon eller något har påverkat dig i motivvalet? (t.ex. kompisar, läraren 

eller annan person, något du har sett eller hört, TV, tidningar, böcker, konstbilder, andra 

bilder, någon upplevelse du varit med om osv.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________



  

Lektion 3   Beskrivning av arbetsprocessen i bild      Namn _________________ 

 

Hur du har gått vidare med din målning?  

1. Beskriv vad du har gjort denna lektion och tankar du har haft om ditt arbete med 

målningen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2a. Följer du din idé? Flyter arbetet på av bara farten? Beskriv hur. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Har du ändrat något i din ursprungliga idé? Har du stött på problem? Beskriv hur. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

c. Målar du utan att veta hur slutresultatet ska bli? Växer din bild fram när du målar? Beskriv 

hur. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________



  

Lektion 4   Beskrivning av arbetsprocessen i bild      Namn _________________ 

 

Hur du har gått vidare med din målning?  

1. Beskriv vad du har gjort denna lektion och tankar du har haft om ditt arbete med 

målningen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2a. Följer du din idé? Flyter arbetet på av bara farten? Beskriv hur. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b. Har du ändrat något i din ursprungliga idé? Har du stött på problem? Beskriv hur. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c. Målar du utan att veta hur slutresultatet ska bli? Växer din bild fram när du målar? Beskriv 

hur. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Du som är klar med din målning, analysera resultatet! Skriv kommentarer. Blev det som du 

hade tänkt? Har du gjort några upptäckter under arbetets gång? Hur nöjd är du över resultatet?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________



  

Bilaga 3, Intervjuguide 
 
Din bakgrund: 
Vilket är ditt favorit intresse? 
 
Om bilder: 
Vilken sorts bilder gillar du? Fantasy, surrealism, realism, tecknat, foto. 
Läser du serietidningar? 
Gillar du att titta i tidningar eller i böcker som innehåller mycket bilder? 
Tittar du på TV – vilka program? Natur, action, tecknat, nyheter, musik etc.  
Vilken sorts bilder tilltalar dig: natur, fantasi, aktion, lugna, vackra, tekniska, människor, djur, 
färgglada, färglösa, mörka, ljusa,  
Har du någon favoritkonstnär? 
Vad är konst för dig? 
 
Undervisningen i skolan: 
Påverkas du av de bilder som presenteras av läraren? Blir du inspirerad? 
Målar du det du tror att läraren gillar? 
Målar du något du har upplevt? Någon händelse som har berört dig? 
När du målar, är det känslan som styr? 
Tittar du på vad andra i klassen målar? Varför? Varför inte? 
Tycker du att det är viktigt att måla något som ingen annan i klassen har gjort? Varför? Varför 
inte?  
 
Om målningen 
När du bestämde dig för att måla denna bild, var det lätt att måla den som du ville? Varför? 
Varför inte? 
Bestämde du innan hur färger och former skulle vara? 
Fick du stanna upp och fundera någon gång? Varför? 
Har du målat över något dvs. ändrat dig någonstans? Varför? Varför inte? 
Blev din målning som du tänkte från början, alltså som den första skissen? 
Var din idé otydlig eller vag från början? Eller var den tydlig och klar?  
Har du fått söka dig fram tills du blev nöjd? Om ja, berätta hur du gjorde eller tänkte. 
Finns det något i din bild, som inte fanns med i din tanke från början? Något nytt du lagt till? 
Varför? Varför inte? 
Har din målning något budskap? Vad vill du säga med din målning? 
Vad illustrerar din målning? Beskriv vad din målning föreställer. 
Bestämde du själv att måla just det här? 
För vem eller åt vem har du målat den här bilden?  
Vad skulle du vilja kalla din målning? 
 


