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Abstrakt  

 

Gymnasieskolans estetiska bildprogram är en del av en verksamhet i ständig förvandling. Bildämnet har 
genom årens lopp genomgått en rad förändringar, vissa saker har fallit bort från undervisningen medan andra 
har tillkommit. Teckning är ett arbetsområde som har hängt med från den allra tidigaste bildundervisningen, 
där den ännu utgör en grundbult i en alltmer svårdefinierad sammansättning. På förtjänstfulla sätt kan man 
idag kombinera enkla material med modern teknologi, t ex för att skapa uttryck, lösa uppgifter eller 
underlätta estetisk kommunikation. Bildhanteringsprogram och digitala hjälpmedel utvecklas kontinuerligt 
för att förenkla och effektivisera framställandet av bilder. I samhället används dessa verktyg konsekvent för 
att skapa olika typer av multimediala produkter med estetisk utgångspunkt. Det är dock inte helt entydigt i 
vilken utsträckning skolan valt att förse elever med kunskap kring arbetssätt och tekniker så att de kan 
utveckla ett eget estetiskt arbete inom dessa ramar. Vi har valt att undersöka hur lärare och elever ser på den 
bildundervisning som bedrivs, med fokus på teckning i anslutning till digitala verktyg, vilket således 
omfattas av vårt arbetes syfte och de frågeställningar vi upprättat. För att närma oss denna problematik har vi 
ägnat oss åt litteraturstudier där historik och forskning kring estetik samt didaktik varit de mest primära 
källorna. Vidare har vår studie skett genom kvalitativ metod där vi genomfört intervjuer med bildlärare samt 
gett ut enkäter till elever i estetiska program med inriktning mot bild. Resultatet av vår undersökning pekar 
på att lärare och elever inte är helt samstämmiga i deras uppfattningar kring undervisning, teckning och 
digitala verktyg. Dessutom framträder en bild av teckning som ett eftersatt arbetsområde då skolorna inte 
lyckats ta vara på många av de möjligheter som idag finns att tillgå, genom bruket av digitala hjälpmedel.      
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Inledning  

Vi har valt att undersöka aktuella metoder inom teckning på det estetiska gymnasieprogrammet, då vi själva 

under både praktik (VFU) och undervisning på lärarprogrammet bitvis upplevt det oklart huruvida skolan 

opererar efter en gemensam norm. Att syssla med teckning är och har alltsedan barndomen varit ett intresse 

för oss båda. Nu står vi på tröskeln till läraryrket och funderar på vad det är att undervisa teckning i 

gymnasieskolan. Ett skäl till varför vi känner att det är viktigt att undersöka hur undervisning i teckning 

bedrivs är att mycket av den kurslitteratur, de föreläsningar och exempel vi tagit del av under 

lärarutbildningen, konsekvent riktats mot grundskolan.  

 

Av den forskning vi funnit relevant pekar det mesta på att det finns ett behov av att utveckla det estetiska 

tänkandet/arbetet - för att mer efterlikna det samhälle eleven senare kommer att agera inom. Läroplaner har 

flera goda intentioner som möjligtvis lämnar för mycket tolkningsutrymme åt lärarlag och rektorer.  

 När vi sökt litteratur har vi upplevt att det mesta av de tillgängliga materialen i princip uteslutande behandlar 

grundskolan och talar om eleven som ”barnet”. Mycket litteratur i Sverige påpekar liksom läroplaner att 

skolan har en uppfostrande roll och skall sträva efter att ”barnen” eller ungdomarna ska bli till goda 

medborgare genom utbildningen. Detta kan tolkas som att de ska bli förberedda inför ett inträde i samhället, 

jfr. Lars-Åke Kernell Att finna balanser (2002) s.37  

Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har vi kunnat ta del i praktiskt agerande och planering, 

både i roll av observatörer och som lärare, men för att kunna förstå själva bildundervisningen har det krävts 

utförligare studier. Vår ambition är att få mer specifik inblick i bildämnet och i synnerhet ett i av dess mest 

grundläggande områden, vilket vi anser att teckning utgör. Därför har vi valt att ta del av forskning med 

koppling till bildundervisning, estetik och didaktik samt läroplaner och styrdokument.  

Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur bildlärare i gymnasieskolans estetiska program bedriver 

undervisning i teckning. Vi vill även ta del av bildlärares kunskapssyn och hur detta påverkar 

undervisningen. Vidare har vi som mål att få en inblick i elevers uppfattningar om undervisningen och deras 

egen del i verksamheten. Dessutom är vi intresserade av att studera problematiken kring användandet av 

digitala verktyg och multimedia, i anslutning till teckning som arbetsområde i undervisningen.  

 



 2

Frågeställning  

 Hur undervisar lärarna, vilka är deras synsätt, material, metoder och innehåll?  

 Hur ser eleverna på undervisning i teckning och sin egen inlärning?  

 Hur integreras bruket av digitala medier med undervisning i teckning? (Vilka fördelar och nackdelar 

medför detta?)  

Begreppsdefinitioner  

Teckningsundervisning  

I detta arbete används begreppet teckningsundervisning, vilket hänvisar till "teckningsundervisning" som var 

det ursprungliga namnet för bildämnet innan detta bytte namn (se bakgrund/historisk översikt). I bilagor 1 & 

2 förekommer dock begreppet teckningsundervisning i bemärkelse av undervisning i teckning som 

arbetsområde.   

   

Teckning  

Begreppet avser förutom sin allmänna betydelse även teckning som arbetsområde i bildundervisningen, i 

gymnasieskolans estetiska program.      

   

Digitala verktyg 

Vi brukar begreppet digitala verktyg frekvent i texten och upplever därmed att läsaren kan vara förtjänt av ett 

förtydligande kring vad vi egentligen menar med detta. Sammanfattningsvis talar vi om digitala medier som 

går att bruka i bild och teckningsundervisningen för att framställa och bearbeta bilder. Exempelvis, digitala 

ritbrädor (wacom), mjukvara för bildhantering (photoshop, illustrator) och diverse annan hårdvara som kan 

fungera som överförningskanaler mellan manuella produkter och digitala rum (scanner, digitalkameror).  

 

Disposition  

Denna text har en struktur där en utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar åtföljs av en 

litteraturgenomgång, som både beskriver motiveringen och användandet av den litteratur som inkluderas i 

arbetet. Därefter presenteras ett kapitel om bakgrund, vilket ger en sammanfattande historisk översikt av 

teckning som arbetsområde i skolan, samt belyser olika riktningar inom inlärningspsykologi och 

kunskapssyn. Kapitlet innefattar läraren och eleven i verksamheten i anslutning till läroplaner och aktuell 
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forskning. I bakgrunden talar vi dessutom om bruket av digitala verktyg i bildundervisningen med hänvisning 

till våra egna erfarenheter under VFU. Vidare framläggs även en alternativ metod för utvecklandet av 

teckningsförmåga, som grundar sig i neurologisk forskning i kombination med pedagogik. Efter bakgrunden 

presenteras metodavsnittet där vi redovisar de tillvägagångssätt vi valt för att genomföra arbetet, samt hur 

urvalet skett och på vilket sätt det insamlade materialet har behandlats. Metoddelen följs av de resultat som 

framkommit genom vår undersökning. I denna resultatdel redovisas det bearbetade materialet från intervjuer 

med lärare samt elevenkäter. Efter en kort sammanfattning av materialet finns en diskussionsdel, där de 

resultat som framkommit diskuteras i förhållande till våra grundläggande frågeställningar. Slutligen 

kommenteras de möjligheter med bruket av digitala verktyg som finns idag, genom en analys som öppnar för 

en framtida utveckling.  

   

Litteraturgenomgång 

Den litteratur som förekommer i vår undersökning har vi valt att dela in under fyra separata rubriker. 

Beroende av vilket slag böckerna är har de placerats under en särskild rubrik.1 Historik. 

Litteraturen beskriver bildämnets utveckling, vilket omfattar bildundervisningen generellt och inte enbart 

teckning som arbetsområde. 2 Pedagogiska teorier & forskning. Texterna består av forskning kopplat till 

estetik och didaktik samt kunskapsteorier; en del av dessa böcker hör till kurslitteraturen för Ck3 (centrala 

kunskapsområdet) och examensarbetet inom lärarutbildningen. 3 Digitala verktyg. Under denna rubrik 

behandlar litteraturen forskning kring digitala verktyg och bruket av dem inom skolvärlden. Böckerna 

belyser olika närmanden och problematik inom området. 4 Läroplaner. Vi har jämfört aktuell forskning 

kring olika aspekter av undervisning i relation till de målsättningar gymnasieskolans läroplan 

framskriver.        

Historik 

 

Sten Petterson & Gunnar Åsén - Bild i Undervisningen (1989)  

Gunnar Åsén - Från linearritning till bild (1992)  

Gunnar Åsén har vi primärt använt oss av i vår sammanfattning av bildämnets utveckling genom åren från 

dåtida ”teckning” till dagens ”bild”. Vilka aspekter av ämnet som har varit i fokus och vilken metodik som 

använts framgår tydligt i båda dessa skrifter. Då den mer sammanfattande men uppdaterade versionen även 

tar upp dagens skola på ett enklare och mer relevant sätt, valde vi att komplettera med den.  
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Pedagogiska teorier & forskning  

 

Piaget, Jean - Barnets själsliga utveckling (1968) 

Piaget förekommer i ett stycke kring kognitiv teori där han har haft en framträdande roll. Den kunskapssyn 

som bygger på denna teori har haft stor betydelse för psykologin och pedagogikens utveckling under 1900-

talet.   

Skinner, B.F - Undervisningsteknologi (1968) 

Vi använder Skinner som en referens till den behavioristiska teorin i ett stycke kring kunskapssyn. Texten 

kan ses som ett läromedel i sig där Skinner presenterar sin teori om hur inlärning bör gå till och hur de 

kunskapsutvecklande mekanismerna fungerar. 

Lev S Vygotskij – Fantasi och kreativitet i barndomen (1930)  

Boken handlar om kreativ utveckling i barnåren och ger många exempel på hur viktig förmågan att fantisera 

är. Texten behandlas som en betydelsefull referens till sociokulturell teori i ett avsnitt om kunskapssyn.  

Vygotskij (1930) omnämns även i korthet i kapitlet om Edwards (1979) för att tydliggöra en viss problematik 

med bildskapande, som uppstår i en särskild utvecklingsfas.  

Christer Stensmo – Vetenskapsteori och metod för lärare (2002)  

Denna text tillhör lärarutbildningens kurslitteratur och utgör en översikt av teoretiska ramverk samt hur 

pedagogisk forskning kan bedrivas vetenskapligt. Dessutom fungerar boken som ett stöd för metodiska 

studier och anger alternativ kring upplägg för uppsatsskrivande. Vi använder även Stensmo (2002) som 

referens kring hur lärares subjektivitet och kunskapssyn påverkar undervisningen. 

Betty Edwards – Teckna med högra hjärnhalvan (1979)  

Edwards använder ett vetenskapligt perspektiv som utgångspunkt för tecknande och inlärning. Texten är till 

stor del ett läromedel som anger en metod och övningar som skall underlätta förvärvandet av en utvecklad 

teckningsförmåga. Vi har valt att bearbeta texten i ett eget kapitel eftersom den handlar om att anpassa 

undervisningen efter specifika funktioner i hjärnan, då fallet många gånger skulle kunna beskrivas som 

tvärtom. Dessutom omnämns, eller antyds metoden i både elevenkäter och intervjuer, varför vi fann det 

intressant att undersöka saken något utförligare.  

Bo Johansson & Per Olov Svedner – Examensarbetet i lärarutbildningen (2006)  

Texten ingår i lärarutbildningens kurslitteratur och framlägger riktlinjer för utformning och genomförande av 

rapportskrivning (examensarbete). Vi har använt boken som stöd i denna process, vilket framkommer särskilt 

tydligt i vårt metodavsnitt och vår redovisning av enkäter samt intervjuer. 
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Anders Marner – Möten och medieringar (2005)  

Anders Marner lyfter olika tankar kring kreativitet samt styrda och fria miljöer som varit intressanta att 

koppla till elevers syn på graden av styrning av undervisningen. Vidare tar Anders Marner liksom Persson 

och Thavenius (2002) upp tanken om att dagens skola egentligen inte är anpassad till samhället.  

Olga Dysthe – Dialog, samspel och lärande (2001)  

Boken hör till lärarutbildningens kurslitteratur och behandlar en rad teoretiska perspektiv på lärande och 

fokuserar till stor del på undervisning som en social process. Vi har valt att använda denna text för att 

hänvisa lärares resonemang i intervjusvar till olika former av kunskapssyn och idéer om inlärning. Med stöd i 

Dysthe (2001) ger vi under rubriken ”kunskapssyn”, beskrivningar av några av de riktningar inom 

psykologin som haft stor betydelse för pedagogiskt tänkande, forskning kring didaktik samt undervisning.    

Michael Uljens – Didaktik (1997)  

Uljens (1997) som är en del av lärarutbildningens kurslitteratur består av en samling texter som anknyter till 

didaktik genom olika infallsvinklar. Vi för in Uljens (1997) i en beskrivning av ämnesdidaktiska kunskaper.   

 

Lars-Åke Kernell – Att Finna Balanser (2002)  

Kernells bok Att finna balanser som vi första gången kom i kontakt med under kursen ck1(Centrala 

kunskapsområdet) på lärarutbildningen i Umeå, talar mycket om lärarens yrkesroll och en slags beskrivning 

av praktiken. Vi har använt Kernell (2002) i inledningen där vi länkar ihop honom med ett resonemang kring 

ordval och syn på elever.  

Digitala verktyg  

Joyce Wood – A sense of adventure: How teachers of art & design approach technology (2004) - Journal 

of art & design education vol.23, 2:a utgåvan s.179-191  

Den här sammanfattningen av en brittisk rapport är intressant för oss då vi diskuterar de digitala verktygens 

betydelse i skolan. I rapporten får brittiska lärare svara på hur de själva arbetar med digitala verktyg och vilka 

fördelar de upplevt med införandet av dessa i bildundervisningen. Vi har tyvärr inte funnit någon liknande 

svensk undersökning att jämföra med.  

Ohlsson, Webb & Westerlund Digital bild - Kreativt bildskapande med dator (1999)  

Författarna behandlar digitala verktyg såsom de kan användas i skolan i olika aspekter, inte en fantastisk bok 

på något vis, men den skulle mycket väl fungera som ett fullgott arbetsmaterial för en lärare som vill arbeta 

med digitala verktyg i bildundervisningen.  
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Persson & Thavenius – Skolan och den radikala estetiken (2002)  

Rapporten diskuterar marknadsestetikens betydelse i skolan. Något som vi anser aktualiseras i ett stycke 

kring införandet av nya verktyg i bildundervisningen.  

Läroplaner 

Lpf94 - Lärarnas Riksförbund Lärarboken 08/09 (2008)  

Vi har använt oss av läroplanen för de frivilliga skolformerna för att se hur de mål som skall forma dagens 

skola stämmer överens med önskemål i annan litteratur. Detta gäller tankar kring skolans strävan att 

förbereda eleven för samhället, elevers förväntningar som framkommit i enkäter, tillika lärares tankar kring 

undervisningen.  

Bakgrund  

Historisk översikt  

För att ge en liten bakgrund över hur teckning utvecklats inom bildämnet har vi tagit hjälp av Gunnar Åséns 

och Sten Pettersons bok Bild i Undervisningen och det pedagogiska rummet (1989) samt artikeln Från 

linearritning till bild (1992) även den författad av Gunnar Åsén. Följande kapitel är ett försök att måla upp en 

kortare historisk sammanfattning av bildämnets utveckling, ifrån gårdagens teckningsundervisning till dagens 

bild. Som den uppmärksamma läsaren säkerligen noterat använder vi oss här mycket av Åsén och Petterson 

för att återge den resa som teckning och bildämnet tagit under åren, genom diverse skolreformer. Vi känner 

oss trygga i detta då all information är grundad på styrdokument och läroplaner. 

När teckning först etablerades som ämne i skolan var huvudsyftet egentligen att utbilda konstnärer och 

hantverkare. Man utbildades för att bli produktionskvalificerad dvs. utbildad mot industrin (Petterson & Åsén 

1989 s.71).  

Själva institutionaliseringen av teckningsämnet innebar däremot att teckning som ämne skulle anpassas till 

skolans form, då i förhållandet till andra skolämnen och avgränsas i tid samt begränsas i det ramverk som 

genomsyrar skolans verksamhet. Före 1800 – alltså innan skolgång blev obligatorisk, fanns teckning 

förekommande på konstnärsutbildningar, akademier och i ateljéer, högre hantverks utbildningar, även viss 

form av privat undervisning föregicks. Metoden i det här fallet var framför allt en slags mästarlära på 

individuell nivå. I början av 1800-talet införs teckning in i skolan som ämne och man går därmed över till att 
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undervisa större grupper; väldigt stora faktiskt, det kunde röra sig om grupper på 50-100 elever. Däremot var 

resurserna beklagliga och lokalerna förklarligt för små för dessa grupper. Det var inte heller alldeles ovanligt 

att läraren var outbildad, allt för att hålla kostnader nere (Petterson & Åsén 1989 s.72).  

Det börjar allteftersom växa fram ett behov av en metod för att kunna hantera dessa stora grupper. En 

pedagog som gick i bräschen för utvecklandet av pedagogiska former i det här läget var Pestalozzi (1746-

1827) (Petterson & Åsén 1989 s.72).  

Lektionerna skulle med Pestalozzis metod exempelvis bedrivas genom att läraren förevisade en geometrisk 

figur – och förklarade beståndsdelarna – sedan ställde läraren frågor till klassen, varpå eleverna själva fick 

börja teckna i lärarens regi. Läraren förhörde sig kontinuerligt under denna passage huruvida eleverna hängde 

med. En fördel med den här metoden var att den inte krävde så mycket kunskap ifrån läraren – förutom att 

han eller hon var påläst och följde detta mönster, som på denna tid ansågs ge goda möjligheter att kontrollera 

de stora grupperna (Petterson & Åsén 1989 s.73).  

Man påvisade en klar skiljelinje mellan skoltecknande och konstnärligt arbete, teckning var enligt Pestalozzi 

något som var viktigt för alla barns allmänbildning - för att de skulle förskansa sig en känsla av proportioner 

exempelvis. En tanke som förekom var att man ville bryta ned allting till geometriska former, vilket ansågs 

vara basalt om man skulle kunna lära sig att återge föremål och former. Målet med ämnet var att lära elever 

avbilda samt skärpa deras iakttagelseförmåga.  

Pestalozzis storhet bestod till mångt och mycket alltså i att han skapade ett system/texter, som gjorde det 

möjligt att reflektera och tala kring pedagogik och undervisning (Petterson & Åsén 1989 s.74).  

 

Allteftersom teckningsämnet började etableras växte också en yrkeskår av teckningslärare fram. De nya 

teckningslärarna skulle tränga undan den äldre yrkeskåren som mest bestod av en hantverksmässig skrivar- 

och målartradition, som inte längre var anpassad efter skolans normer. (Petterson & Åsén 1989 s.75).  

Teckningsämnets institutionalisering i Sverige  
 

När den allmänna förskolan växte fram i Sverige var teckning ett ämne som till stor del hamnat i skuggan av 

de andra skolämnena. Det står förvisso i Folkskolelagen (1842) att geometri och linearritning var ämnen som 

skolan borde undervisa i. Först mot slutet av 1870 blev teckning ett eget ämne och staten började försöka 

likrikta teckningsundervisningen i Sverige, så att det skulle se likadant ut på alla skolor över hela landet. 

1877 föreslogs att teckning borde vara ett obligatoriskt ämne av en granskningskommitté - ämnet skulle nu 

ha ett bestämt antal timmar och tydliga mål.  
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Den gamla skolämneskombinationen avskaffades och teckning blev alltså ett självständigt ämne. Samtidigt 

började man på folkskoleseminarierna även inleda en mer pedagogisk inriktning på 

teckningslärarutbildningen, vid Tekniska Skolan i Stockholm. Nu var det meningen att samma metod skulle 

praktiseras i alla skolformer - metoden man föreslog var Adolf Stuhlmanns (Åsén 1992 s.12).  

Stuhlmanns metod var en bearbetning på Pestalozzis tankar, med geometriska former som bas för 

teckningsundervisningen. Det användes även papper med rutnät – från förlaga som läraren visade, också den 

med rutnät, sedan skedde en avancering till frihand (Åsén 1992 s.13).  

Ett uttalat syfte med både Pestalozzis och Shtulmanns metoder var att ge eleverna en bas som kunde bidra till 

yrkeskvalificering, genom att inpränta vikten av noggrannhet, renlighet och arbetsdisciplin. Man skulle 

kunna säga att utbildningen nästan ansågs ha ett högre moraliskt värde än ett tekniskt. Det var också väldigt 

tydligt hur man satte betygen, vad som var bra och dåligt blev lätt att avgöra då målet med undervisningen 

var att eleven skulle lära sig att avbilda (Åsén 1992 s.14).  

Psykologi  
 
På 1900 talet fick psykologin en större betydelse. I många studier drogs det paralleller mellan barns 

tecknande och den mänskliga civilisationens utveckling. Barnens teckningar började jämföras med bilder 

som framställts i primitiva kulturer och man började tala om att barn utvecklades i stadier, barnkonst blev 

populärt och konstnärer började arbeta mer naivistiskt (Åsén 1992 s.14). 

Arbetspedagogiken  
 

Georg Kerschsteiner var också han en man som sökte stöd för sina idéer inom psykologin; influerad av 

utvecklingspsykologi genomförde han studier på barn. 1905 blev han grundaren för en ny typ utav 

pedagogisk rörelse i Europa som kom att kallas arbetsskolerörelsen (Åsén 1992 s.14).  

Han utvecklade de idéer som fanns om det skapande arbetets betydelse för barnens kunskapsinhämtning med 

fokus på den egna aktiviteten (Åsén 1992 s.15).  

Kershteiner fick ett stort inflytande i Sverige i 1919 års undervisningsplan för förskolan. Han menade på att 

barn inte kunde avkrävas att kunna avbilda innan de var mogna för det. Det här skulle vara möjligt först när 

barnet gick i 5e klass. Dock fanns det en del kritiker som menade att man sällan tog sig förbi metoden med 

punkt-/rutnät i förskolan med denna ingång. Metoden brukades däremot ända fram till 1930 talet (Åsén 1992 

s.15).  
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Enligt 1919 års undervisningsplan skulle teckning först och främst vara ett uttrycksmedel som även kunde 

finnas latent i andra ämnen, exempelvis i ämnet hembygdsundervisning – där känslan för hembygden skulle 

stärkas (Åsén 1992 s.16).  

Det fria skapandet  
 

Barns behov att uttrycka sig var något som började lyftas fram i debatten under mellankrigstiden. Under 50 – 

och 60-talen fick det fria skapandet sitt genombrott, baserat på djuppsykologiska teorier om olika 

personlighetstyper och bildstilar. Många yngre lärare ansåg att det ”fria skapandet” var ett självändamål och 

kritiserade det gamla systemet (Åsén 1992 s.18).  

Här kommer även abstrakt konst in som en viktig förebild då den inte var styrd utav några direkta normer. 

Man ville avleda elever ifrån egna avbildningskrav som vanligtvis uppträder under puberteten. Herbert Read 

menade bl.a. att ”som modernismen befriat konsten borde den också kunna befria eleverna i skolan.” (Åsén 

1992 s.19).  

I efterkrigstidens skola 1956 när kommissionen levererade riktlinjer för den nioåriga enhetsskolan sades det 

att fritt skapande var lämpligt på låg- och mellanstadiet medan mer bundna övningar och i vissa fall 

avbildande ansågs vara mer passande på högstadiet (Åsén 1992 s.20).  

1962 års läroplan fördömer avritning genom anvisningar av utvecklingsstadierna. Det fria skapandet fick nu 

mer betydelse för lärarens roll. Detta gällde sättet att bedöma bilder samt behovet av lokaler och material. 

Bra och dåligt blev nu istället en fråga om personlig smak och material skulle passa med elevers intressen, 

bildstilar och personliga läggningar. Lärarna började också kräva ändamålsenliga lokaler. Vissa lärare 

(särskilt klasslärarna) blev osäkra på sin kompetens i bildämnet som mer och mer började närma sig konsten 

(Åsén 1992 s.20).  

Mycket av de här idéerna lever fortfarande kvar bland klasslärare på låg och mellanstadiet. Vilket kan tala för 

sig självt då de inte har någon obligatorisk konstnärlig utbildning i grunden. Något som dagens bildlärare 

förvisso inte har heller, med tanke på att universiteten endast tillgodoser ett års översiktlig genomgång av 

diverse grunder och material (Åsén 1992 s.21).  

Teckning blir bild  
 

Under 60-talet tog den här diskussionen fart på nytt, det sades att idéerna hade börjat urarta till en slags 

pysselverkstad och materialhysteri. Det ansågs även från vissa håll att eleverna riskerade att tappa sin fantasi 

bland alla saxar och klistertuber. Ungdomars liv och vardag, medias växande inflytande och det 
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kommersiella bildutbudet skulle nu hamna i fokus. Många tyckte att bild borde röra sig om bildspråk och 

skapande arbete. Man ville göra eleverna medvetna om det kommersiella bildspråkets inflytande på individen 

och lära eleverna att se kritiskt på detta. I 69 års läroplan talar man om bilders kommunikativa funktion och 

betydelse i samhället (Åsén 1992 s.22).  

Lgr 80 för grundskolan visar tydligt att ämnet ändrat inriktning, i samband med ett omdop till Bild från 

tidigare det epitetet ”teckning”. Man uttrycker det som att bild nu blivit ett språkämne, på det vis att man 

talar om bild som ett kommunikationsmedel där inte endast teckning behandlas (Åsén 1992 s.22-23).  

Psykologins makt över bildämnet börjar falna en smula och det handlar istället mer om teorier om det språk 

som bilder förmedlar i förhållande till tal och skrivspråket, som medel för kommunikation. Forskning inom 

semiotik, kommunikationsteori, konstvetenskap, ungdomskultur och bildpedagogik blir nu också en viktig 

bas för bildämnet. Egentligen kan man säga att den här strävan efter en slags vetenskaplig grund har löpt som 

en röd tråd genom bildämnets historia (Åsén 1992 s.23).  

Kunskapssyn 

Tre grundläggande perspektiv  

 

Psykologin har av förklarliga skäl influerat didaktiskt tänkande och utövande eftersom den grundar sig på 

principer som antas vara allmängiltiga för människan som en lärande varelse. Kort sagt har vi valt att 

sammanfattningsvis redogöra för några pedagogiska synsätt som varit tongivande, inte minst inom det 

svenska utbildningssystemet alltsedan större delen av 1900-talet och därmed finns invävda i nästan alla 

former av undervisning, där teckning inte utgör något undantag. Anledningen till denna redogörelse är 

givetvis att klarlägga vilken övergripande forskning som haft betydelse för bildundervisningen. Ett annat 

viktigt skäl är att kunna spegla lärares dispositioner till de olika teorierna, vilka framträder genom deras mer 

eller mindre uttalade strategier. Vi har valt att begränsa oss till de för pedagogiken mest prominenta 

förhållningssätten och hänvisar till Olga Dysthe med sin bok Dialog, samspel och lärande (2001) s.35-40 

samt till Christer Stensmo kap.6 med boken Vetenskapsteori och metod för lärare (2002) som presenterar 

varsin överblick av teoretiska ramverk.  

 

Syftet är att klargöra några av skillnaderna och visa att det teoretiska perspektiv som man lägger till grund har 

pedagogiska konsekvenser. (Dysthe 2001 s.33-34).  
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Behaviorism  
 
Grundat på en empirisk kunskapssyn har behaviorismen varit tongivande inom den moderna 

utvecklingspsykologin. Kunskap är objektivt given och bygger på empirisk erfarenhet, men är även 

kvantitativ och framträder som ett yttre fenomen. Lärandet är ackumulativt och sker genom stimulus-

/responskopplingar med positiv förstärkning av önskat beteende och negativ reducering av oönskat beteende. 

Inlärning sker i små steg och måste organiseras strukturellt samt hierarkiskt. B.F Skinner som var en av de 

mest framträdande profilerna inom behaviorismen, talar om betingning och beskriver inlärning i sin bok 

Undervisningsteknologi (1968) (Skinner 1968 s.11-13) som en fråga om tillväxt, inhämtande och 

uppbyggnad.  

Kognitiv teori  
 
Konstruktionsprocesser är ledordet för kunskapssynen inom kognitiv teori. Inlärning sker genom mottagande 

av information följt av tolkning och koppling till tidigare erfarenheter. Slutligen sker en omorganisation av 

mentala strukturer, vilket ger plats för ny förståelse. Teorin bygger på att inlärningen sker genom aktivt 

prövande snarare än ackumulation. Kognitiv teori infördes på 40-talet som alternativ till behaviorismen. Ett 

begrepp inom kognitiv teori är ”metakognition” som handlar om förmåga att reflektera över sin egen 

inlärning och hur man lär sig på bästa sätt. Jean Piaget är en av dem som haft mest inflytande inom den 

kognitiva teorin. I hans bok Barnets själsliga utveckling (1968) beskrivs bl.a. hur den psykologiska 

utvecklingen systematiskt sker genom olika stadier (Piaget 1968 s.7-13). 

Sociokulturell teori  
 
Kunskap är kommunikativ och uppstår samt konstrueras genom interaktion. Social interaktion och samarbete 

är avgörande för inlärningen och lärandet som alltid har ett historiskt och kulturellt sammanhang, vilket 

innebär att den är kontextuell och situerad. Kunskapen är precis som i kognitiv teori även konstruktivistisk i 

den sociokulturella, med skillnaden att denna konstruktion inte främst sker via individuella processer. Med 

detta synsätt är självvärdering samt bilden av den egna inlärningen och deltagandet, avgörande för själva 

lärandet. Många tankar inom sociokulturell teori bygger vidare på de arbeten som Lev S Vygotskij lämnat 

efter sig, där han betonat olika kunskapsprocesser, t ex i boken Fantasi och Kreativitet i barndomen (1930). I 

den texten problematiserar Vygotskij hjärnans förmåga att både reproducera kunskap genom erfarenhet och 

att skapa ny kunskap genom kombinationer av element ur tidigare erfarenhet (Vygotskij 1930 s.12-16).         
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Läraren i verksamheten  

I backspegeln har vi den tidigare genomgången av grundläggande riktningar inom etablerad kunskapssyn och 

kan därför gå vidare till den konkreta verksamheten och lärares syn på ämnet. I Lärarens Handbok 08/09 får 

vi med hänvisning till Lpf94 reda på att gymnasielärares grundläggande uppgift oavsett ämnet är att skapa 

förutsättningar för relevanta kunskapssituationer.  

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna 

skall tillägna sig och utveckla kunskaper. (Lärarens Handbok 2008 s.61).  

Trots att lärare har en relativ frihet när det kommer till metod, innehåll, tekniker etc. finns det emellertid en 

övergripande målstyrning och planering som ligger till grund för undervisningen. Det intressanta i det här 

läget är att undersöka vad styrdokument, läroplaner och kursmål implementerar. Detta skall även ses i 

förhållande till didaktisk forskning samt lärares agerande, vilken funktion och vilket utrymme de har med 

fokus på teckningsundervisningens beståndsdelar.  

Ämnesdidaktisk kunskap  
 

Genom Uljens bok Didaktik (1997) där det finns utförliga beskrivningar av ämnesdidaktisk kunskap, kan vi 

förstå att en viktig del i själva undervisningen är att det görs skillnad mellan ämneskunskap och lärarens syn 

på ämnet. Ämnesdidaktiska kunskaper beskrivs i (Uljens 1997) som en kombination av ämneskunskap (i vårt 

fall överfört till teckningsområdet inom bildämnet) och didaktiska kunskaper, vilket innebär insikt i elevers 

bakgrund, vad de vet och vad som driver dem. Bildlärares ämnesdidaktiska kunskaper och förhållningssätt 

till teckning kan alltså förklaras som tolkningar av vad teckning kan innebära och vad det kan betyda för 

eleverna. Undervisningen är en reflekterande tolkningsprocess som består av samspelet mellan processen och 

kunskapskällan.  

En viss syn legitimerar eller utesluter en rad undervisningsstrategier som lärarna känner är irrelevanta för 

undervisningen i deras ämne. (Uljens 1997 s.232).  

Det är lärarens uppfattning om ämnet och värderingar som avgör hur undervisningen kommer att bedrivas, 

vilket till stor del både är en reflekterande och selektiv aktivitet. Denna process delas av eleverna, men det är 

i första hand läraren som har tolkningsföreträde, skapar agendan och väljer ut det som känns väsentligt att 

hämta ur kunskapskällan.  
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Undervisningens normer 
 

En övergripande fråga förutom lärares kunskapssyn handlar om normer som påverkar undervisningen. Jank 

och Meyer i (Uljens 1997) drar slutsatsen att den allmänna pedagogiska normen grundar sig i att 

undervisningen syftar till att elever skall kunna uppnå en sorts frigörelse och bli självständiga. Detta ses inte 

som en naturvetenskapligt given norm, snarare bottnar det i ett humanistiskt synsätt.  

Den enda förnuftiga överordnande normen som man kan använda för att jämföra didaktiska modeller samt lärares 

och elevers praktiska undervisningsutövning är förpliktelsen till upplysning och självständighet. Jank och Meyer - 

(Uljens 1997 s.60).  

Utifrån ovanstående pedagogiska norm är lärarens ansats inte att förutsätta reproduktion och anpassning till 

ett färdigt samhälle; det handlar snarare om att förbereda elever inför en föränderlig tillvaro och ett 

dynamiskt arbetsliv. Problematik uppstår t.ex. när lärare mer eller mindre medvetet väljer att inte följa denna 

norm. Ett annat problem är att skolan av olika skäl inte klarar av att tillhandahålla de medel som läraren 

behöver för att kunna följa en sådan norm.  

Anders Marner talar i sin bok Möten & medieringar (2005) om estetik och ett bildskapande inom skolorna 

som bygger på ett förlegat konstbegrepp. (Marner 2005) menar att det finns en tendens som tyder på att det 

nytänkande som borde odlas på estetiska program är frånvarande, som en naturlig följd av de konserverande 

idéer som tillåts härska inom bildämnet. Följden är att det redan marginaliserade ämnet försvagas ytterligare, 

eftersom det stagnerat.  

Medan konstnärerna stått framför stafflierna har man på annat håll byggt upp nya kanaler och funnit nya sätt att göra 

bilder. (Marner 2005 s.54).  

Vi drar en parallell till teckning och integrering av digitala verktyg och multimedia som ett led i en 

förnyelseprocess. Skolan är till för att hjälpa elever att bli självständiga och till frigörelse, genom att premiera 

kunskaper som är aktuella i dagens samhälle. I bildämnet och därmed teckning blir integrationen av digitala 

verktyg och multimedia allt viktigare om en sådan norm skall kunna efterföljas, eftersom denna närvaro är 

uppenbar i samhällsutvecklingen.  

Eleven i verksamheten  

Eleven som del av mekanismen skolan, är en individ som ser på sig själv, skolan, undervisningen och sin 

egen utveckling ur ett speciellt perspektiv. Vår tes bygger en smula på att elevens och lärarens tankar om den 

pågående undervisningen omöjligt kan vara densamma, då båda parter opererar drivna av olika motorer.  
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Elevens möjlighet att använda digitala verktyg  
 
I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna står det framskrivet att skolan skall bidra till elevens tro på 

sin egen förmåga och möjligheter att utvecklas. Det går även att utläsa en strävan att utgå från den enskilda 

elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande jfr Lärarnas Riksförbund (2008) Lärarboken 08/09 

s.46. Elever har alltså härigenom garanterats en strävan ifrån skolans håll att bidra med hjälp, så att eleven 

skall ha möjlighet att kunna utveckla sina egna intressen och metoder.  

Anders Marner talar om hur dagens samhälle är ett av de mest bildtäta som existerat historiskt sett och att i 

stort sett hela den visuella kommunikationsprocessen som bildspråket erbjuder har digitaliserats idag. Marner 

menar vidare att digital bearbetning av bilder är en företeelse som inte endast är aktuell i professionella rum 

utan även i skolor och hemmiljöer (Marner 2005 s.51).  

 

Lpf94 lägger även tonvikt vid att eleven ska få en känsla av att det egna kunskapsutvecklandet går framåt och 

att kunskapsinhämtandet känns meningsfullt för eleven. Lärarnas Riksförbund (2008) Lärarboken 08/09 s.48  

Normer i verksamheten och dess påverkan på eleverna  
 

Skolinstitutionens tröghet gör att skillnaden mellan det som är innanför och utanför skolan är ett problem. Skolan är 

per definition avskiljd från samhället och utgör en egen kultur. Lärarnas Riksförbund (2008) Lärarboken 08/09 S.70  

Lpo94 uttrycker även att skolan skall verka för att eleven ska få en möjlighet att omfatta samhällets normer 

och gemensamma värderingar och låta dem komma till praktiskt uttryck i handling, vilket Anders Marner 

(2005) menar snarare är en utopi än ett löfte.  

 

Marner diskuterar normer i förhållande till kreativitet i sin bok, där han påvisar hur en elev till exempel kan 

känna sig fångad i ett ramverk av normer och genom att ta ett avstamp ifrån dessa normer kan delta i en 

kreativ aktivitet. Detta resonemang fungerar åt båda hållen, då själva förståelsen för normen kommer kräva 

att ett antal kombinationer måste prövas, där en slags förkastningsprocess även kommer att äga rum och på så 

vis kommer själva resan i normvärlden mellan olika styrda övningar kunna ses som kreativ (Marner 2005 

s.40).  

(Marner 2005) menar vidare att ett problem skolan brottats med är att införa samtida kultur i undervisningen. 

Detta blir även tydligt i en del av elevernas enkätsvar som efterfrågar mer specifika arbetsmetoder inom 

bildämnet, såsom graffiti eller serier som modell för teckning. Det här är alltså en bit som kan ses som 

intressant ur den aspekten att mindre grupper av elever upplever att läraren inte anstränger sig, för att möta 

dem i deras egen värld i undervisningen.  
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Digitala verktyg  

Egen empiri 

 

När vi själva varit ute på VFU och i egenskap av bildlärare har vi noterat att digitala verktyg varit en relativt 

frånvarande del i bildlärarens verktygslåda. Ibland har elever möjligtvis fått använda en scanner men allt som 

oftast är det traditionella metoder som tillämpats i klassrummet. Dock finns det undantag som vi noterat, i de 

fallen har detta rört sig om friskolor som verkar sätta en annorlunda agenda på skolan, när man ifrån 

ledningens håll uppmuntrar lärarna att ta in och låta eleverna använda sig av digitala verktyg på ett mer 

kreativt sätt. I de här fallen verkar detta dock bero på en profiliering som skolan strävar efter, men även det 

faktum att friskolorna i dessa fall tyckts ha helt andra ekonomiska förutsättningar att utrusta sina elever och 

klassrum med. 

 

Kort sagt har bruket av digitala verktyg i anslutning till teckning varit mycket begränsat i nästan alla 

bildklasser vi under praktik bekantat oss med. Det har alltså inte handlat om en integration i någon egentlig 

bemärkelse, utan snarare om ett sporadiskt nyttjande. En förklaring kan finnas i att de övningar våra 

handledare presenterat för eleverna, i regel inte uttrycker ett användande av digitala verktyg. 

 

En brittisk studie  

A sense of adventure: How teachers of art & design approach technology (2004) är en rapport som Joyce 

Wood sammanfattat utifrån två nationella kvalitetsutvärderingar i Storbritannien – utförda under två år med 

ca tvåhundra datoranvändande brittiska lärare; rapporten antyder följande: Bildlärare angriper teknologi med 

öppna sinnen och en slags känsla för äventyr. Det visade sig utifrån samtliga intervjuer att bildlärare varit 

mest uppfinningsrika i sitt användande av teknologin och att de även var bland de mest insiktsfulla i 

diskussionen om betydelsen av densamma. Nästan alla bildlärare hade testat mediet, även om de inte tyckte 

om det så hade de provat det och lekt med det (Wood 2004 s.180).  

By nature, art teachers are people who see possibilities and can make silk purses from sow's ears. (Wood 2004 

s.180).  

Citatet antyder att det skulle finnas en speciell egenskap hos bildlärare, åtminstone i Storbritannien, som i sig 

innebär en vilja och egenskap att kunna se möjligheter i alla material och former.  

Många bildlärare i undersökningen noterade att deras behov var specialiserade och mycket dyrare än de 

akademiska ämnenas behov. Konst- och designmjukvara tenderar kräva högre prestanda, minnen och bättre 
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datorer överlag. Även om estetiska institutioner får sin beskärda del av skolans budget kanske de inte kan 

förse sig som de skulle vilja; hursomhelst verkar många få mindre än vad de borde få. Estetiska institutioner 

är ofta i slutet av den kö där pengar delas ut till data och teknologi i Storbritannien enligt (Wood 2004 s.180.)  

Lärarnas träning – eller brist på träning var även den alarmerande, ingen av fortbildarna var specialiserad 

inom estetik, något som Joyce uttrycker kan ha verkat stimulerande för bildlärarna, dock visar det sig att 

många bildlärare har efterfrågat mer träning. (Wood 2004) s.180).  

 

Säker spontanitet - Joyce Wood sätter fingret på en punkt som vi själva funderat mycket över när vi lagt 

fram våra tankegångar kring arbetet med digitala verktyg i bildundervisningen, nämligen fördelen med 

nyttjandet av dessa ur den synpunkten att de möjliggör en slags säker spontanitet.  

Datorerna har enligt Joyce Woods gjort det möjligt för elever tillika lärare att testa saker snabbare, detta har 

varit till särskilt stor hjälp inom bildämnet där elever ofta kan känna en oro för misstag, i inledningsprocessen 

med ett nytt material. Lärare som deltagit i undersökningen förklarar själva hur barn är livrädda för att göra 

fel linjer, dra det första strecket osv. Oron som kan finnas för att slösa bort dyra konstnärsmaterial har 

tidigare hämmat eleverna – och de digitala verktygen ger nu eleverna en möjlighet att pröva sina vingar och 

experimentera i en mer skyddad miljö (Wood 2004 s.185). 

Tekniska möjligheter  
 

Ohlsson, Webb & Westerlunds bok Digital bild – kreativt bildskapande med dator (1999) belyser hur man 

kan använda vektorprogram för att överföra teckningar och skisser till datorn via en skanner. För att sedan 

med hjälp av vektorprogrammet kalkera av teckningen och på så vis fortsätta den kreativa processen digitalt. 

Boken förklarar vidare fördelar med detta om du t.ex. skapar ett interface eller en enhetlig bildserie – hur du 

kan bearbeta tjocklek på linjer och storlekar osv., för att göra bilder mer enhetliga.  

Marknadsestetiken  
 

Magnus Persson och Jan Thavenius diskuterar begreppet marknadsestetik i sin bok Skolan och den radikala 

estetiken (2002) där de menar på att skolan behöver tänka om, gällande kultur och estetik. Författarna 

uttrycker att kulturpedagogik i avsaknad av ett marknadsestetiskt perspektiv i princip blir irrelevant då skolan 

i det läget inte skulle förhålla sig till sin samtid. (Persson & Thavenius 2002 s.87). Termen marknadsestetik 

hemlighåller på inget vis att det handlar om ett iklädande av produkter. Design och stil kommer i fokus och 

det går lätt att återkoppla till aktuella idéer i dagens skola, där man vill behandla kommunikation med bilder 

som sådan (Persson & Thavenius 2002 s.81).  
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LPF 94  
 

LPF94 antyder att undervisningen ska skapa en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper för att 

främja elevens lärande. (Lärarnas Riksförbund 2008 Lärarboken 08/09 s.48).  

Det är förstås ett teoretiskt antagande att digitala verktyg skulle främja elevens lärande ytterligare. Man 

skulle kunna tolka denna riktlinje som en uppmuntran från både läraren och skolan att förse eleverna med 

möjligheten att i alla fall pröva om detta var fallet.  

Betty Edwards - Neurologisk approach till tecknande  

Teckna med högra hjärnhalvan  
 

Det intressanta som motiverar följande genomgång av ett enskilt läromedel är dels att metoden att ”teckna 

med högra hjärnhalvan” omnämnts av elever i ett antal enkätsvar (grupp 2), men även eftersom den beskriver 

ett speciellt sätt att tänka när man lär sig teckna. Precis som i de flesta läromedelsböcker som rör tecknande 

presenteras traditionella material och övningar, men med ett annorlunda angreppssätt då den sätter fokus på 

hjärnan.  

I sin bok Teckna med högra hjärnhalvan (1979) framlägger Betty Edwards bl.a. forskare och konstlärare, en 

metod för att underlätta tecknandet och samtidigt undvika störande faktorer genom att utnyttja speciella 

funktioner i hjärnan. Neurologisk forskning visar att hjärnan är asymmetrisk och dess funktioner är laterala, 

vilket innebär att hjärnans hemisfärer arbetar på olika sätt. För det mesta resulterar denna asymmetri, trots 

vänstra hjärnhalvans dominans i ett komplementärt samarbete, men den snabbaste vägen till resultat är inte 

alltid den bästa, vilket verkligen visar sig vara sant när det kommer till tecknandet. Vidare hävdar Edwards 

att något mycket avgörande för teckningsutvecklingen hos en elev är att frigöra sig från stereotypa 

symbolsystem som finns inpräntade i det individuella medvetandet och som främst hanteras av vänstra 

hjärnhalvan. I enklare termer fungerar det så att vänstra hjärnhalvan som behandlar språk samt logik löser 

teckningsuppgifter genom att kategorisera och låta enskilda objekt representeras av symboler; t ex kan ett öga 

vara en cirkel med en prick i. Högra hjärnhalvan behandlar rumslighet och arbetar tvärtom; den ser helheter, 

skapar synteser och diskriminerar egentligen inga detaljer i syninformationen. Övningarna i boken går ut på 

att lära sig teckna genom att presentera uppgifter som vänstra hjärnhalvan avvisar, men som högra 

hjärnhalvan välkomnar. Konkret handlar det om att öva sig i realistiskt avbildande i syfte att framställa motiv 

såsom de ser ut, snarare än att teckna vad vi tror att vi vet. Tecknandet speglar konstnären och denne tecknar 

av saker som de uppenbarar sig. Hos individen sker en stegvis utveckling i tecknandet, från barndom till 
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vuxen ålder. Kring 10-12 års ålder hamnar de flesta i en kris, som oftast resulterar i att de överger tecknandet, 

den naturliga konsekvensen blir för de flesta vuxna att de sällan överstiger en tolvårings teckningsförmåga. 

En anledning tros vara att den verbala uttrycksförmågan i denna ålder nått en utvecklingsnivå som är mer 

gångbar i språkligt orienterade samhällen och kulturer. Det barnsliga tecknandet hämtar stoff från färdiga 

symboler som inpräntats under tidig ålder, medan det mogna tecknandet är deskriptivt och helhetsbetonat. 

Dessa varianter kan förekomma parallellt hos unga tecknare under utveckling, men även hos orutinerade 

vuxna tecknare. Denna krisperiod som Edwards nämner behandlas även av den inom inlärningspsykologin 

välkände Lev Vygotskij, som är en av de mest framträdande tänkarna bakom sociokulturell teori. Vygotskij 

beskriver fenomenet i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1930).  

   

”Barnet börjar förhålla sig kritiskt till sina teckningar, de barnsliga schemana upphör att tillfredställa det, de 

förefaller alltför subjektiva, det kommer till övertygelsen att det inte kan rita och lämnar ritandet.” (Vygotskij 1930 

s.43).  

   

Metod  

 

Vi har valt att begränsa vår undersökning till teckning som arbetsområde i gymnasieskolans estetiska 

program med inriktning mot bild. Anledningen till detta är att bildlärare och bildklasser som urvalsgrupper är 

de mest aktiva deltagarna i bildundervisningens verksamhet och situationer. Vidare är vi övertygade om att 

det finns stora skillnader mellan att kunna teckna och att lära ut teckning; vi strävar alltså efter att kartlägga 

de begrepp, metoder och strategier som anknyter till teckning.  

Vi har arbetat utifrån kvalitativ metod för att kunna få svar på vår frågeställning. Arbetet innebar 

genomförande av intervjuer med lärare samt sammanställning av elevenkäter. Vi har även sökt hämta 

relevanta passager i litteratur samt ta del av forskning som anknyter till ämnet, för att kunna jämföra, tolka 

och analysera resultatet av intervjuer och enkäter.  
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Urval  
 
Av ca 20 tillfrågade gymnasiebildlärare var det endast 6st som deltog i vår undersökning, vilket i sin tur har 

resulterat i ett bortfall på omkring 70 %. 5st av dessa lärare svarade skriftligen medan 1st intervjuades på 

plats, samtliga har dock tilldelats samma frågor. Det bör framhållas att de skriftliga svaren inte är lika 

utförliga som de muntliga, men att informationen behandlats på ett jämbördigt sätt. Det råder ingen tvekan 

om att detta förfarande påverkat resultaten. 

Det bortfall vi upplevt består i att vi har kontaktat ca 20 lärare varav 6st svarat. Vi misstänker att detta 

bortfall delvis kan bero på en allmän enkättrötthet bland lärare.  

Med tanke på det stora antal examensarbeten som genomförs varje år finns det risk för enkättrötthet bland 

skolpersonalen, elever och föräldrar, med låg procent besvarade enkäter som följd. (Johansson & Svedner 2006 s.33).  

En annan teori kan vara att lärare upplevt vår undersökning irrelevant, eller helt enkelt inte känt sig berörda 

av de frågor vi försökt lyfta fram t ex gällande digitala verktyg i förhållande till undervisning i teckning.  

De lärare som bidragit till vår undersökning har även behjälpt oss med att dela ut enkäter till elever, 

sammanlagt 8 klasser varav 134 elever har svarat. Av de lärare vi gjorde utskick till gav 2 st ut elevenkäter 

till 2 klasser vardera och de fyra övriga gav dem till varsin klass. 

Datainsamlingsmetoder  
 

Texter  

För att bearbeta texter har vi gjort närläsningar med stöd i hermeneutiken; m.a.o. har de frågor vi ställt till 

texterna varit beroende av vår förståelse av dem. Vi har sökt texter som antingen kunnat anknytas till vår 

frågeställning, eller fungerat som stöd för själva arbetsprocessen. Forskningstexter, läromedel, läroplaner och 

kursplaner har behandlats utifrån vilken betydelse de kan ha för undervisning i teckning.  

Intervjue/enkät, lärare – bilaga 1.  

För att få en bild av hur undervisning i teckning bedrivs, har vi använt oss av kvalitativ metod. 

Intervjufrågorna har formulerats utifrån vårt grundläggande syfte att undersöka undervisning i teckning och 

fokuserar på första samt sista frågan i vår frågeställning:  

Fråga 1 Hur undervisar lärarna, vilka är deras synsätt, material, metoder och innehåll?  

Fråga 3 Hur integreras bruket av digitala medier med undervisning i teckning? (Vilka fördelar och nackdelar medför detta?)  
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Vi ville genom intervjuerna ta reda på hur lärarna undervisar, samt vilka material och innehåll de använder. 

Lärarnas syn på undervisningen och hur de motiverar teckning som arbetsområde, har även efterfrågats i 

syfte att kunna jämföra olika synsätt. Dessutom var intervjufrågorna starkt fokuserade på lärares eventuella 

integration och bruk av digitala verktyg och multimedia i undervisningen.  

Enkäter, elever – bilaga 2.  

Eftersom vi var intresserade av hur elever kan se på undervisning och den egna inlärningen, valde vi att 

genomföra en kvalitativ enkätundersökning. Förutom att försöka nå klarhet kring vad eleverna tycker om 

tekniker och övningar de genomgått, frågade vi även om de hade tillgång till digitala hjälpmedel på sina 

respektive skolor. Tanken var att detta skulle anknyta till frågeställningens andra och tredje fråga.  

Fråga 2 Hur ser eleverna på undervisningen i teckning och sin egen inlärning?  

Procedur – Intervju & Enkät  

Vi bestämde att en lärarenkät/intervju och en elevenkät kunde komma till nytta för att ge en tydligare bild av 

teckning som helhet. Vi formulerade frågor utifrån undersökningens övergripande mål, vilket resulterade i 

8st mer eller mindre öppna frågor till eleverna och 9st frågor av liknande karaktär till läraren, med fokus på 

hur teckning undervisas dagsläget.  

För att komma i kontakt med skolor nyttjade vi sökfunktioner via Internet, som ledde oss till diverse skolors 

hemsidor. Vi kontaktade bildlärare på estetiska gymnasieprogram, eftersom de handhar de elevgrupper vi 

efterlyste. I första hand skedde kommunikationen via e-post, där vi beskrev oss själva samt syftet med vårt 

arbete och om det fanns ett intresse att delta i vår undersökning. Vi skickade denna förfrågan till ca 20 skolor 

över hela landet. 10st uttryckte ett intresse att delta, men det var endast 6st som fullföljde proceduren. Till 

dem som sade sig vilja delta framställde vi ett antal formulär och skickade dem via post, innehållande ett 

introduktionsbrev samt ett frankerat kuvert för återsändelse.  

Sammanställning  
 
Allteftersom enkäter och intervjusvar kom in satte vi oss tillsammans, gick igenom svaren och diskuterade 

dessa utifrån vår frågeställning. Vi gjorde jämförelser mellan svaren vi fått från de olika lärarna och 

klasserna. Ett av skälen till denna genomgång var givetvis att upptäcka tendenser bland de svarande, som 

undersökningen skulle kunna framvisa. Avvikelser bland dessa var även intresse, åtminstone i fall där de 

skedde på ett mer substantiellt sätt, då detta bidrar till en mer nyanserad bild av situationen. Ytterligare en 

dimension av genomgången var jämförelse mellan lärares och elevers upplevelse av verksamheten.     
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Resultat  

 

Undervisning i teckning sker idag utifrån ett brett register av metoder, innehåll samt material och med stöd 

av varierande riktningar inom didaktisk teori. Med utgångspunkt från utsagor framförda av de lärare och 

elever som deltagit i denna undersökning, har vi i denna redogörelse valt att anknyta till etablerade didaktiska 

teorier och pedagogisk forskning. Härvid finns bl.a. en rad psykologiska, estetiska, sociala och kulturella 

aspekter att ta hänsyn till. Vi håller dock oss i första hand till det praktiska agerandet och dess funktioner i 

relation till den teoretiska bakgrunden samt de krav som ställs på undervisningen inom skolvärlden, med 

fokus på gymnasieskolans bildestetiska program. Med andra ord handlar det om problematiken kring vilka 

förhållningssätt lärare har till teckning samt vilka skillnader som finns bland lärarna och hur detta kan yttra 

sig. I vår undersökning framläggs även elevers upplevelse av undervisningen och deras egen inlärning. 

Dessutom redogör vi för bruket av digitala verktyg och multimedia i anslutning till teckning som 

arbetsområde i bildundervisningen. Genom denna jämförelse kan vi t ex förutom att beskriva skillnader i 

teoretiska ståndpunkter, även tydliggöra motsatsförhållanden bland lärare samt elever och avväga med 

samstämmigheter.  

I det som följer kommer redovisningen att ske genom redogörelse för resultat av intervjuer med lärare följt av 

en jämförelse av kunskapssyn, samt sammanställning av elevenkäter. Därefter kommer ett stycke som med 

stöd i vårt insamlade material belyser bruket av digitala verktyg och multimedia, i vilket både lärares och 

elevers förhållningssätt behandlas. Slutligen presenteras en översiktlig sammanfattning av resultaten i sin 

helhet.     

Resultat av intervjuer med bildlärare  

6 st lärare från gymnasieskolans estetiska program från slumpvis valda delar av Sverige deltog i våra 

intervjuer, därutöver har 8 st elevgrupper svarat på en enkät gällande teckning som arbetsområde i bildämnet 

i dagsläget. Trots att underlaget måhända är en aning tunt ger det en inblick i hur bildlärare bedriver 

undervisning i teckning på estetiska program i dagens gymnasieskola. De lärare som på respektive skolor 

deltagit i intervjuerna står i direkt samband med de klasser som svarat på enkätundersökningen, varför viss 

återkoppling förekommer vid jämförelser mellan dem.   

Intervjufrågorna fokuserar till stor del på den egna upplevelsen av teckning som arbetsområde, samt hur detta 

behandlas. I övrigt riktas frågorna in på lärarnas syn på integrering av digitala verktyg och multimedia och 
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hur de eventuellt arbetar för att nyttja sådan teknik i sin undervisning. Vi har valt att bearbeta frågorna i en 

sådan ordning att vissa redogörs för separat (frågor 1, 2, 3, 5, 6 och 7 behandlas enskilt) medan andra (frågor 

4, 8 och 9) behandlas gemensamt, beroende på relevans och karaktär.           

Behandling av teckning som teknik   
 

I vår fråga som handlar om teckningens tekniker och hur dessa behandlas har svaren varierat i utförlighet. 

Dessutom verkar det som att vår något krångliga frågeformulering har lett till olika tolkningar av vad det är 

som efterfrågas. Genom en del svar förklarar läraren vad som motiverar teckning, medan andra gör en ganska 

rak uppradning av specifika tekniker och metodval. De flesta svar handlar emellertid om vad 

teckningsområdet syftar till, med kommentarer som:  

Att träna och utveckla bildseendet, den visuella omvärlden.  

Generellt på programmet har vi ett litet läxblock där de varje vecka tecknar olika saker.  

Teckningens grunder är basen till all utveckling.  

Konkreta teckningsövningar i undervisningen  
 

I intervjun frågade vi vilka teckningsövningar som är återkommande inslag i undervisningen och fann att 

svaren precis som i första frågan varierade både i utförlighet och i innehåll, trots frågans relativt slutna 

formulering. Men denna variation var inget negativt eftersom det gav oss lite mer än väntat d.v.s. även svar 

som handlar om varför lärare använder vissa övningar. Det bör klargöras att flera övningar kan ske parallellt. 

Vissa övningar sker i varierande omfattning på olika skolor och i synnerhet beroende på årskurs då det även 

rör sig från översikt till fördjupning.     

Ex på övningar som svaren angav:  

 Skissteknik  

 Kroki (med modell)  

 Valörteckning  

 Perspektivlära  

 Rundperspektiv  

 Syftning  
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 Teckna stilleben  

 Figurteckning  

 Stoffteckning  

 Teckna mellanrumsformer  

 Teckna med vänster hand  

 Läxblock  

 Teckningsdagbok  

 

Några lärares kommentarer kring övningarna:  

Även om eleverna försöker med att "jag har det i huvudet" så vill jag se det på papper.  

Jag vill att eleverna ska bli så självgående som möjligt.  

Då eleverna satt sina idéer på pränt kan skisserna ge underlag till en diskussion som stöd i elevens fortsatta 

arbete med en specifik uppgift.   

Skillnader i arbetssätt  
 

Vi frågade lärarna om det fanns skillnader mellan deras sätt att arbeta i förhållande till deras kollegor. Trots 

att en del hävdade att skillnaderna kunde finnas i metoder, tydde de flesta svaren på att arbetsupplägget var 

detsamma inom skolornas lärarlag. Däremot kan det vara fullt möjligt att arbetsuppläggen ser mycket olika ut 

mellan skolorna. T ex fanns det avvikelser i svaren som berör metoder och teknikval. På en skola använder 

de läxblock som är till för att eleverna ska kunna göra olika teckningsövningar som löpande hemläxa. På en 

annan skola arbetar de mycket med mellanrumsformer, vilket troligtvis syftar till mer specifik 

perceptionsövning med hänvisning till (Edwards 1979) (några elever i denna lärares elevgrupp nämner i sina 

enkätsvar att de brukar "teckna med högra hjärnhalvan").   

Vi är samstämmiga i våra uppgifter upplever jag det som.  

Vi har en ganska överensstämmande syn på hur vi vill jobba med elever.  

Teckningsdagboken.  
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Hur bildlärare motiverar teckning  
 

En central fråga i vårt arbete handlar om hur teckning motiveras som arbetsområde eftersom det går hand i 

hand med kunskapssynen och den faktiska verksamheten. De svar vi fick framhäver olika aspekter av 

motivering, t ex teckningens kommunikativa funktion, då den kan användas som underlag för samtal mellan 

lärare och elev. Några lärare påpekar även att teckning har en stor roll i utvecklandet av bildseende, vilket 

s.a.s. förskjuter teckningsförmågan som självändamål till att stödja en mer estetiskt betonad varseblivning. 

En lärare menar dessutom att teckning kan motiveras som ett stöd även utanför bildämnet, men förklarar inte 

vidare hur. Det som sammanbinder samtliga lärares utsagor är att tecknandet är något grundläggande för 

bildarbete.      

Det är en grundläggande baskunskap för att kunna jobba vidare.  

Tecknandet har grunderna och är en del av allt bildarbete.  

...det skall vara en naturlig del av en uppgift och att lära eleven att se.  

Som en grund att stå på i fler sammanhang än bildämnen.  

Förändringar inom teckningsområdet  
 

Lärarna blev tillfrågade om teckning som arbetsområde hade förändrats under deras tid som lärare. Vi ansåg 

att detta kunde ha betydelse för att upptäcka en eventuell kursändring inom generell kunskapssyn och om det 

möjligtvis hade skett något sorts paradigmskifte som varit avgörande för undervisningen. När vi ser på 

svaren blir det tydligt att denna avsikt med frågan inte alltid framgick. En del lärare ger svar som handlar om 

arbetssätt, material eller själva undervisningen, medan andra berättar om skillnader i elevernas arbeten. En 

lärare talar om nya gränsöverskridande tekniker, men säger tyvärr inget om vilka de är eller hur de används. 

Överlag får vi inget grepp om vilka förändringar som har skett inom teckning som arbetsområde.    

Vi försöker hitta på nya saker hela tiden för att inte stagnera  

Inget särskilt, behovet är likadant idag som för 25-30 år sen. (Teckna i datorn har tillkommit)   

Ämnet har inte ändrats så mycket, men materialen ändras och har gett möjligheter att jobba på andra sätt.  

Det finns nya gränsöverskridande tekniker att jobba med som vi ibland anammar, dock inte med hjälp av 

multimedia.     
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Lärarnas syn på generella svagheter och styrkor hos eleverna  
 

En av intervjufrågorna var om det fanns generella styrkor och svagheter hos eleverna och dess konsekvenser. 

Än en gång var målet att kunna se skillnader mellan de olika lärarnas undervisningssätt, men att döma av 

svaren är det möjligt att frågan inte varit tillräckligt specifik.  

En lärare menar att en kombination av färre lärartjänster i dennes stad samt sämre utbildade bildlärare 

bidragit till generella kvalitetsbrister i undervisningen. Läraren framlägger dock inga exempel på hur detta 

drabbar elevernas tecknande. En annan lärare berättar att många elever fastnar i linjetecknande och menar 

vidare att det kan vara svårt att bryta sådana barriärer, samt att det i dessa fall verkar finnas en rädsla hos 

eleverna att t ex teckna med kol eftersom det kladdar. Somliga elever kan även bli hämmade av att hamna 

bland duktigare elever och de vågar inte visa vad de kan eller experimentera med material etc. En 

grundläggande problematik är att de nivåskillnader som finns bland eleverna redan från början med tiden blir 

allt tydligare, inom de olika grupperna.      

Men jag upplever det som att eleverna blivit svagare... Det handlar ju om alltifrån formkänsla till att jobba 

med blyertsteckning i valörer, att se ljus och skuggor.   

De är kvar i linjetecknandet, de vågar inte använda svärta. Använder de kol får de nästan panik av kletet.     

De som inte lär sig grunderna tidigt är i behov av mer tekniskt lärarstöd i senare årskurser.             

Vi jobbar ju med elever i ett spann alltifrån -G till MVG+ i vår undervisning.   

Lärares förhållningssätt samt bruk av digitala verktyg och multimedia  

Bland våra intervjufrågor fanns det 3st som berörde lärares förhållningssätt samt bruk av digitala verktyg och 

multimedia i anslutning till teckning som arbetsområde. Vi har här valt (som tidigare nämnts) att redogöra för 

svaren under gemensam rubrik, trots att de ringar in separata aspekter av problematik. I korthet går dessa 

frågor ut på att undersöka vad lärare anser om integration av digitala verktyg och multimedia, på vilka sätt de 

verkar för sådan integration samt hur deras eventuella ansatser bemöts av elever och lärarlag.  

Det finns stora skillnader bland lärarnas svar gällande bruket av digitala verktyg. En av lärarna berättar att 

eleverna arbetar med Photoshop redan i Åk1 som ett led i kursmålens krav. Läraren nämner dessutom att de 

använder Illustrator i Åk 2 i kursen "Digitalt skapande", samt att det finns en valbar kurs som heter "Grafisk 

illustration" där det ingår "en hel del tecknande". På denna skola finns det tillgång till wacombrädor (digitala 

ritbräden). Enligt samma lärare är det vanligt förekommande att elever använder skanner och för över 
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teckningar till digitalt format och jobbar vidare i datorn. Vidare berättar läraren att eleverna tycker att det 

roligt att arbeta med digitala verktyg och multimedia, trots varierande kunskapsnivåer, men vill även påpeka 

att många elever har tillgång till t ex Photoshop och Illustrator i hemmet. En lärare på en annan skola säger 

att de har en workshopvecka varje termin, där de arbetar med olika tekniker och teman. I Åk2 hade de 

nyligen gjort collage under temat "Förmedla känsla". Ytterligare en lärare beklagar sig över att bristen på 

digitala verktyg beror på skolans dåliga ekonomi, samt frånvaron av fortbildning bland lärarna. Denna lärare 

som sade sig vara anmäld till en distanskurs i grafisk formgivning hoppas att de ska köpa in datorer till 

bildsalarna och uttrycker en ambition att integrera nya tekniker inom bildämnet.         

Varje elev borde ha en egen dator, men det finns åtminstone digitala verktyg och dessa nyttjas flitigt.    

Man måste följa med i tiden för att kunna anknyta till eleverna.    

Ofta är det jag som lär mig av eleverna.  

Eftersom skolan har dålig ekonomi så har vi varken datorer eller fått någon fortbildning inom multimedia 

vilket gör att vi jobbar på det "gamla" sättet.  

Vi försöker väva in digitala moment så att det känns naturligt och användbart.    

Vi använder digitalkameran som ett skissblock.      

En genomgående tendens hos samtliga lärare som deltagit i undersökningen är att de har en tillsynes positiv 

attityd mot digitala verktyg och multimedia, även på de ställen där tillgången är begränsad. Det verkar 

dessutom som att det finns en efterfrågan hos lärarna att kunna vidareutveckla integrationen av digitala 

verktyg och att detta t.o.m. ses som en nödvändighet.      

Lärares kunskapssyn  
  
Utifrån de svar som de tillfrågade lärarna gett har vi valt att dela in dem efter deras syn på undervisning i 

teckning i förhållande till de ovan nämnda kunskapsteorierna (se bakgrund). För utförligare inblick vill vi 

hänvisa till bilaga 1 som är underlaget för intervjuerna d.v.s. själva intervjufrågorna. Denna jämförelse är till 

för att illustrera hur lärarens resonemang kan anknytas till tidigare nämnda synsätt (se bakgrund), vilket här 

redovisas genom sammanfattningar av enskilda lärares utsagor, följt av kortfattade analyser. Vi har valt att 

begränsa oss till att jämföra tre lärares svar med tre kunskapsteorier för att kunna tydliggöra skillnader 

mellan verksamma lärares synsätt. Notera att detta rör sig om grova uppskattningar och generaliseringar, 

både av verksamma lärare och etablerade teorier.    
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Tre lärare    

Lärare 1: Kommentar kring fråga 1 (bilaga 1)   

Att träna och utveckla bildseendet, den visuella omvärlden.    

Läraren tycker att teckning kan motiveras som en grund att stå på i fler sammanhang än bild. Tecknandet 

handlar om att träna och utveckla ”bildseendet” och känsla för den visuella omvärlden. Traditionella 

teckningsövningar hör till repertoaren såsom syftning, perspektivlära och kroki. Läraren anser att 

undervisning i teckning fyller samma behov idag som för 30 år sedan, men uttrycker samtidigt en öppenhet 

inför fortbildning och ny teknik.  

Sammanställning: Undervisningen i teckning och inlärningen är en i hög grad individuellt betonad process, 

bortsett från att den sker i en gemensam miljö. Bildseendet här uttryckt i bestämd form antyder att det finns 

ett speciellt sätt att se, kanske lärarens objektiva eller elevens individuella bildseende? Frågan är viktig 

eftersom den skiljer det behavioristiska synsättet då läraren lär eleven något, från kognitiv teori då eleven lär 

sig något.  

Lärare 2: Kommentar kring fråga 2 (bilaga 1) 

Även om eleverna försöker med att "jag har det i huvudet" så vill jag se det på papper.  

De tekniker och övningar som presenteras visar att läraren är bekant med Betty Edwards (1979) idéer om att 

”teckna med högra hjärnhalvan”, något som även stöds av enkätsvar från lärarens elevgrupp. Läraren vill få 

eleverna att överföra en inre bild till en teckning, som ett underlag för diskussion. Läraren menar vidare att 

lärarna ger ut samma uppgifter men varierar i metod, (fastän inga konkreta exempel ges). Tecknandet skall 

vara en naturlig del av uppgiften och eleven skall lära sig att se. Läraren är medveten om att elevernas 

skicklighetsnivåer varierar väldigt mycket och försöker anpassa undervisningen så gott det går.  

Sammanställning: Läraren ger ett intryck av att stå med ena foten i kognitiv teori och med andra i 

sociokulturell. När man talar om teckning som samtalsunderlag görs alltså en bedömning i samråd med 

eleven, då även processen verbaliseras, vilket för tankarna till metakognition, samtidigt som det finns inslag 

av elevers självvärdering.  

Lärare 3: Kommentar kring fråga 1 (bilaga 1) 

Det är viktigt att eleverna ser hela resan.  
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Läraren anser att teckningens grunder är basen till all utveckling i bild; det är viktigt att ”eleven ser hela 

resan”. Målet är att eleverna ska bli så självgående som möjligt. Läraren låter eleverna jobba med en 

”teckningsdagbok” som är till för att de skall känna mer frihet i sitt tecknande. Läraren anser att de elever 

som inte lär sig grunderna tidigt hamnar i behov av mer tekniskt lärarstöd i senare årskurser och istället för 

att utveckla idéer kring motiv, är det som om de inte kan fördjupa sig.  

Sammanställning: Att eleven bör se ”hela resan” kan här tolkas som ett led i en övergripande kreativ eller 

konstnärlig utveckling och kanske som en sorts inre resa. Resonemangen kan förknippas med kognitiv teori 

och en individbaserad kunskapsutveckling.    

Resultat av elevenkäter  

Elevens syn på styrning och den egna inlärningen i teckningsområdet 
 
Ganska genomgående uttrycker en majoritet motsvarande ca 80 % av de 134 svarande eleverna en förståelse 

för vikten av genomgång av olika grunder inom teckningsområdet och att de kan se hur de har utvecklats 

utav detta. Samtidigt finns en tendens i samtliga skolor vi undersökt som pekar på att eleverna anser de har 

för lite teckning.   

Många elever tycker att stor del av den undervisning de hittills haft i teckning varit mycket styrd, även om 

olika lärare har en varierande grad av styrning på momenten. Dock framgår det ifrån vissa av enkätsvaren att 

den undervisning som pågår under de första åren, till stor del bearbetar grunder och att 

undervisningsmetodiken blivit eller kommer att bli friare under det tredje gymnasieåret. Ifall en eller flera 

uppgifter eller moment av undervisning är styrda är av intresse, då vi vill se till elevens egna möjligheter att 

utveckla slutprodukter i det egna tecknandet. Motsvarande 50 % av de elever 134 som deltagit i enkäten 

påvisar en tydlig vilja att prova på olika discipliner inom teckning som eventuellt blivit kortfattat 

presenterade och passerade, eller helt nya moment som då skulle anknyta till deras egna intressen.    

En av de klasser som svarat på enkäten hänvisar även till ett läxblock som de har arbetat i, utan att göra 

alltför stora utsvävningar i vad detta gällt mer än traditionella övningar i tecknande såsom valörteckning och 

perspektiv.    

En grupp elever motsvarande 60 % av de 134 svarande påpekar att de lärdomar de gjort inom valörteckning 

varit värdefulla. Här finns dock en mindre grupp elever i en av klasserna, som påpekar att detta är något som 

de sysslat med innan gymnasiet i tidigare bildundervisning och det antyds att det nu känns ointressant eller 

som kunskap som inte går att utveckla längre än den nivån eleven redan besitter. I de flesta fall där 
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krokiteckning tas upp finns ett positivt bemötande, dock med undantag för elever som efterfrågar utökad 

avsatt tid för disciplinen.     

En mindre grupp elever motsvarande ungefär 10 % av de 134 svarande visar i sina svar att det har en djupare 

förståelse för just teckning som arbetsområde i bildämnet. De antyder i sina svar på frågan huruvida de 

teckningsövningar de hittills genomgått varit meningsfulla - att just den här biten inte alltid behandlas 

speciellt ingående. Det blir tydligt att i princip alla elever i stor utsträckning förstår skissandet, som en tanke 

från lärarens sida till ett förberedande för slutprodukt med annan teknik. Här följer några av de olika 

elevernas svar som varit utmärkande för de banor eleverna funderat i.   

Förberedande skissen för målningen är ju skissen inte ändamålet utan ett medel o därför,,,tja. jag tror vi 

kastade bort dom sen. Värdelösa liksom. Serieuppg var mycket stimulerande. Vi har gjort mkt annat bra, men 

teckningsundervisningen som sådan är obefintlig.   

Kroki var okej - kunde varit bättre med information om anatomi. Skissning är nödvändigt för varje projekt. 

 

man lär sej någonting av allting man gör.  

Ganska meningsfulla. har inte hjälpt så mycket, mest av egna erfarenheter och vi har inte direkt fått lära oss 

HUR man gör... 

Undervisningen enligt eleven verkar i regel vara tämligen styrd under det första gymnasieåret, för att sedan 

gradvis bli friare. Det råder olika åsikter bland eleverna i klasserna huruvida undervisningen är styrd eller 

inte och om det skulle finnas någon praktisk fördel med detta. Många elever framför dock olika önskemål 

som verkar ligga utanför den styrda modell, som läraren enligt dem koncentrerat utbildningen kring. 

Eleverna verkar även vilja ha mer ingående genomgångar av många teckningsmoment, samtidigt som många 

medger att de grunder som läraren förmedlar inom teckningsområdet varit till viss hjälp.  

   

Elevens eget estetiska arbete  
 

Det går att utläsa av enkäterna att vissa elever har egna erfarenheter utav arbete med digitala verktyg såsom 

wacombräda, scanner och Photoshop hemma, på sin fritid. Framförallt verkar många av tjejerna i de grupper 

som deltagit i enkäterna ägna sig åt någon form av estetiskt skapande på sin fritid. En mindre grupp av 

eleverna, primärt bland tjejerna verkar dessutom ha relativt goda kunskaper i arbetet med digitala verktyg 

utifrån vad de svarat angående det egna estetiska arbetet på fritiden. Majoriteten av eleverna i sammantagen 
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grupp som deltagit i vår enkät lutar dock åt att helst ägna sig åt ett mer traditionellt tecknande på sin fritid, 

samtidigt som vi kan skönja en mindre grupp elever som ägnar sig åt ett mer digitaliserat bildskapande på sin 

fritid.  

De former av teckning som elever helst verkar ägna sig åt på fritiden rör sig mest om blyerts och 

tuschtecknande ur fantasivärlden och den egna intressesfären; därmed menas exempelvis figurer, mode, 

serier och manga. Det förekommer även en relativt stor grupp elever som menar att deras tecknande på 

fritiden har avtagit med tiden, ofta utan någon direkt förklaring. Vidare finns en mycket stor grupp elever 

som menar att de tecknar under sin fritid utan att klargöra vad för typ av motiv eller i vilket syfte - genom att 

endast redovisa vilka material de nyttjar, då vanligast blyerts eller tusch. Här följer några olika elevers svar 

som återspeglar splittringen av den svarsbild vi fått på frågan hur och vad eleverna tecknar på fritiden. 

Tecknar mycket med bläck och blyerts/kol även med min vacom platta.  

jag tecknar allt möjligt och då med tush, blyerts.  

Ja, jag tecknar manga, konstiga saker som ingen förstår, klotter och kludd. jag använder blyerts, tush och 

papper.  

jag tecknar mycket hemma. Mest människor eller känslor. Collage i Photoshop blir det också...  

Många elever arbetar alltså gärna på sin fritid med tecknande, vilket ofta rör sig kring fantasimotiv och motiv 

som återspeglar de egna intressena. I regel genomförs bilderna med traditionella teckningsmaterial såsom 

blyerts och tusch. Dock finns det undantag bland elever som visar sig arbeta hemifrån med ritbräden, 

bildhanteringsprogram och scanners på olika vis, men denna grupp utgör dock inte på något vis en majoritet. 

Det finns även en grupp elever som menar att de inte ritar överhuvudtaget på fritiden.  

 

Elevers syn på tillgången av digitala verktyg  
   

Elever på samtliga skolor i vår undersökning antyder alltså i olika utsträckning att digitala verktyg finns till 

hands i de flesta fall, men i alla lägen i princip är något som området teckning tillika bilden isolerats utanför. 

I en av de bildklasser vi undersökt visar det sig förvisso att digitala verktyg existerar inom skolans ramar – 

och dessa verktyg är dessutom relativt raffinerade – men endast tillgängliga för eleven genom en extra 

tillvalsbar kurs. Bland verktygen som räknas upp finns bl.a. digitala ritbräden, vilka vi omnämner som 

wacom, och photoshop samt skanners som tillsammans skulle kunna tjänstgöra för ett intressant och kreativt 

bildskapande. Det fanns även en skola där läraren arbetar aktivt med olika programvara som fungerar 
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utmärkt inom teckningsområdet och på det hela taget har läraren anpassat det digitala mediet till teckning, i 

den utsträckning det varit möjligt i förhållande till andra moment. 

Många elever påpekar att digitala verktyg möjligtvis finns på skolan men att de inte brukas i 

bildundervisningen. Eleverna lägger oftast inte in någon värdering rörande tillgången av digitala verktyg - 

vilket gör det svårt att se huruvida det finns en stor efterfrågan eller endast en stor kunskap om frånvaron av 

dessa. En mindre grupp elever uttrycker dock en tydlig önskan om ett mer digitaliserat bildarbete i svaret på 

frågan: Finns det på din skola tillgång till digitala hjälpmedel (ex. sketch-pad)? Här följer olika elevers svar 

på frågan som tydliggör några olika synsätt på situationen. 

Ja, men de tillhör media & jag tycker att det vore mycket bra om vi fick lära oss!  

Nej, inte om man inte har valt extra kurser, som inte finns någon tid till. Hade gärna velat ha det däremot  

ja, fast inte på bildprogrammet (Tyvärr) 

 

Ja, men inte i bildprogrammet utan på media. 

 

Inte vad jag sett 

 

Inte inom den obligatoriska bildundervisningen. Det finns dock möjlighet att välja andra kurser där sådana 

hjälpmedel finns. 

 

Nepp 

 

Ja det finns, men använder den nästan aldrig. 

 

Eleverna menar relativt enstämmigt att digitala verktyg existerar på skolan men i regel inte används i 

teckningsmomenten. Bland de elever som svarat på våra enkäter har det alltså även utkristalliserats en grupp 

som tydligt efterfrågar ett införande av digitala verktyg i bildundervisningen som helhet.  
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Digitala verktyg och multimedia i undervisningen  

 
Kreativt och dokumenterande bruk av digitala verktyg  
 

När vi talar om digitala verktyg tycker vi att det är viktigt att skilja på användandet av dessa. Många av de 

lärare som ingår i vårt underlag menar gärna att de arbetar med digitala verktyg i teckningsmomenten, men 

det visar sig allt som oftast att syftet med bruket av dessa uteslutande varit dokumenterande. Då lärare väljer 

att bruka skannern tillika digitalkameran som en slags överföringskanal mellan den fysiska världen och den 

digitala världen, förbigås den kreativa processen i många fall. Lärarna talar om att de använder dessa verktyg 

för att skapa bilddatabanker och diskussionen om ett egentligt kreativt användande av digitala verktyg uteblir 

därför. Detta verifieras även av många elever varav vissa ser detta som något beklagligt.  

Sammanfattning av resultat     

Trots att resultatet inte är helt entydigt framgår det av de lärare som vi varit i kontakt med att de tillämpar 

relativt traditionell undervisning i teckning, som går ut på att eleven ska lära sig grunderna i vad det är att 

teckna, samtidigt som dessa skall vara till stöd i deras övriga utveckling. I korthet handlar traditionellt 

tecknande om att träna seendet, avbildande av det yttre och visualiserande av inre bilder. Denna verksamhet 

är i sig kreativ och innehåller många estetiska aspekter som saknades inom Pestalozzis linearritning och 

Stuhlman-metoden, med rutnät som tidigare nämnts. Teckningsundervisningen bygger på traditionellt val av 

tekniker, material och innehåll, medan val av metod kan variera. När vi utgår från de svar som lärarna har 

gett integreras nya tekniker och metoder kontinuerligt, men på det stora hela verkar det inte som att 

teckningsundervisningen har genomgått några större förändringar de senaste decennierna. Samtidigt har 

bildämnet, konstvärlden och samhället genomgått en rad omvälvningar både ifråga om synsätt och 

teknologiska framsteg.  

   

Det som framkommit genom att undersöka elevers syn på teckning och sin egen inlärning är att de förstår 

poängen med genomgångar av olika material och tekniker etc. En majoritet av eleverna förstår att idén med 

skissandet är att förbereda inför ett arbete med annan teknik. Många elever vill pröva och fördjupa sig olika 

moment inom teckning som antingen har blivit passerade eller endast kortfattat presenterade, ofta med 

anknytning till egna intressen. Vissa elever menar dock att det bland momenten som upprepats under 

kurserna har funnits passager som inte varit meningsfulla, t ex i den bemärkelsen att detta inte har lett till 

vidareutveckling av befintliga kunskaper.    
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Lärarna på de skolor som deltagit i vår undersökning menar att det finns tillgång till digitala verktyg och 

multimedia, som till viss del används i teckningsmomenten. Den uppgiften kan dock ifrågasättas eller 

problematiseras, dels för att svaren i de flesta fall inte anger hur dessa digitala verktyg nyttjas av eleverna och 

dels för att eleverna i enkätsvaren menar att de inte använder digitala verktyg som en del i undervisningen. 

Lärarna är däremot rörande överens om att digitala verktyg och multimedia är en tillgång i undervisningen 

och att de själva efterfrågar fortbildning inom området.  
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Diskussion  

Här följer en strukturerad sammanfattning och analys av de resultat som har framkommit genom vår 

undersökning kring undervisning i teckning i gymnasieskolan. Med utgångspunkt i de frågeställningar arbetet 

bygger på diskuterar vi samband mellan lärares kunskapssyn och undervisningsmetoder. Vi behandlar även 

elevers förhållningssätt till undervisningen och sin egen inlärning. Vidare reflekterar vi över bruket av 

digitala verktyg i gymnasieskolans estetiska program. Sammanfattningsvis nämner vi arbetets betydelse och 

giltighet i allmän bemärkelse.   

Undervisning i teckning - metoder och synsätt  

Det övergripande syftet med teckning är att träna seendet och förmågan att visualisera. Med hjälp av 

visualiseringen produceras teckningen som är den text, d.v.s. det medium genom vilket kommunikationen 

sker. Lärarens roll är att skapa förutsättningar för att sådan träning ska idkas på ett relevant sätt och planerar 

därför undervisningen utifrån denna premiss.  

Begreppet metod använder vi här i bemärkelse av specifika tillvägagångssätt eller strategiska grepp lärare 

använder för att göra undervisningen intressant och meningsfull för eleverna. Undervisningsmetoden 

anpassas efter formatet för att läraren skall kunna hantera klassrumsituationer. Undervisningen bedrivs därför 

med en viss pragmatik och i förhållande till de ramfaktorer som påverkar. Detta innebär ett hänsynstagande 

till att undervisning ska ske på en viss tidpunkt, under en viss tid, med vissa material, med vissa metoder, 

med visst innehåll och med en viss grupp. Undervisning, kunskap och lärande uppträder precis som 

livsvärlden inom fenomenologin; allt är en del av en subjektiv upplevelse hos individen. Tecknandet är ett 

sätt att synliggöra det som framträder i medvetandet och en teckning är en visualisering av ett eller flera 

fenomen som beror av en mycket komplex verksamhet. Således är lärarens förhållningssätt till teckning 

avgörande och det har direkt betydelse i varje konkret situation, huruvida läraren ser sin del i verksamheten 

som något beroende av en upplevd omvärld, eller om läraren ser sin roll som förmedlare av en given befintlig 

kunskap.  

   

Som vi ser det är metodvalet starkt kopplat till den kunskapssyn lärare har, eftersom det är det praktiska 

resultatet av en teoretisk förutsättning. Med hänvisning till bakgrunden vet vi att teckning som arbetsområde 

utvecklats och anpassats efter de omvälvningar som har skett inom skolan. Nya metoder samt innehåll testas 

fortlöpande tillsammans med tillkomsten av nya material och till följd av teknologiska framsteg.    
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För att återkoppla till (Edwards 1979) vill vi påpeka att vår slutsats är att hennes metod används inom 

teckningsundervisningen på åtminstone en av de undersökta skolorna. Boken beskriver en relativt 

kontroversiell metod, eftersom dess utgångspunkt finns inom neurologin, vilket kan anses vara vanskligt med 

tanke på att teckning i gymnasieskolan hör till bildämnet och därmed humanvetenskap. Med andra ord skulle 

en text med stöd i neurologisk forskning kunna utgöra ett hot mot estetiken, genom att med ”fakta” ställa sig 

över den intellektuella kreativiteten. Å andra sidan finns det inget som hindrar estetisk utveckling från att 

plocka russinen ur kakan, utan att behöva följa alla naturvetenskapens regler.   

 

Elever i skolans ramverk  

Det verkar som om de skolor vi tittat på delvis är kvar i det mönster teckning som arbetsområde historiskt 

sett följt i flera decennier, där läraren lägger stor vikt vid att lära eleverna grunder för att de i framtiden skall 

kunna behärska ett hantverk snarare än att utveckla den individuella kreativiteten. Dock skulle detta alltså 

fortfarande kunna ses som en kreativ miljö om vi ser till (Marners 2005) resonemang, vilket innebär att 

styrning inte per automatik förhindrar kreativitet. Vidare påvisades, vilket tidigare noterats, att eleverna 

uttryckte att de i senare år av utbildningen ges en större frihet att nyttja de verktyg som läraren försett dem 

med.  

Elevers upplevelse av graden av styrning inom bildundervisningen tycks i viss mån vara personlig. Även om 

det är tydligt att många lärare valt att lägga upp sin undervisning från inledningsvis mer styrd till allt friare 

under senare år, råder det olika åsikter om negativa och positiva sidor med detta. Vidare blir det tydligt att 

elever är ganska snabba att acceptera den här verkligheten då den är en del av skolans ramverk. I de fall 

eleven uttrycker ett missnöje rör det sig snarare om enskilda moment han eller hon hellre skulle disponera 

mer av sin tid åt.  

 

Det visar sig tydligt i elevers enkäter att de har tillgång till traditionella material som följt bild och 

teckningsmomenten under många år, exempelvis kol och tusch. Dessa tycks användas i störst utsträckning 

inom olika former av teckningsövningar som syftar till förståelse av enskilda tekniker. Vi ser i 

enkätsvaren stora likheter mellan vad lärare och elev uttrycker om faktisk kännedom och bruk av materialet. 

Vad vi kan se är att elever har blivit väl införstådda i vilka typer av fysiska material som existerar inom 

bildsalens ramar. De kan utan problem räkna upp långa listor av tekniker de lär sig, samtliga kopplade till 

konstnärsmaterial såsom pennor, penslar och diverse olika manuella teckningsverktyg samt tillbehör.  
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Många elever arbetar med teckning och bildskapande på sin fritid och visar i sina svar intresse för att 

använda digitala verktyg i större omfattning. I de fall där skolor framträder som mindre benägna att begagna 

digitala verktyg uttrycker vissa elever en önskan om ett införande av sådant material. I somliga fall hänvisar 

eleven till och med till digitala redskap som de själva nyttjar på sin fritid utanför skolans ram.  

Digitala verktyg  

 
Elever och lärare - synsätt och faktiskt bruk  
 

Det framkommer i vår resultatdel att elevers och lärares syn på det faktiska bruket av det digitala 

klassrummet skiljer sig avsevärt. Medan lärarna gärna talar om att de vill se en fortbildning eller om hur de 

använder digitalkameror och scanners, visar det sig att de nyttjar dessa medium i ett mer dokumenterande 

syfte, snarare än att utveckla estetiska produkter. En skola har skiljt sig markant ur mängden genom sitt 

arbete med digitala verktyg som enligt läraren verkar omsvepa en stor del av bildundervisningen, men om 

man ser till elevers svar på enkätfrågor tycks det fortfarande finnas mycket att önska. 

I vissa fall kan vi redan i lärarens svar förstå att det eventuella bruket av digitala verktyg i teckning är 

minimalt, men att det ändå finns möjlighet att arbeta med dessa. I de tillhörande klassernas enkätsvar är 

eleverna extra tydliga med att antingen klargöra att de inte känner till att det existerar några digitala verktyg 

inom skolans ram, eller att dessa åtminstone inte skulle vara avsedda för elever i Bild och i vissa fall enbart 

tillgängliga genom tillvalsbara kurser. Detta är såklart beklagligt och tyder möjligtvis på en dålig 

kommunikation mellan lärare och elever, eller en god ansats från lärarens sida om att utöka det digitala 

arbetet mer i framtiden. Tillika framträder en förståelse för vikten av införandet av olika arbetssätt genom 

dessa i bildämnet. 

Det är svårt att veta varför det kommer sig att läraren så gärna vill ge illusionen av att ha anpassat bildämnet 

till dagens samhälle när elevernas svarsbild talar ett annat språk. Något som däremot blir tydligt är att det 

finns en önskan ifrån både lärare och elevers håll om ett framtida arbete med just digitala verktyg i bild och 

teckning som sådant. Lärare påvisar önskemål om fortbildning och elever talar om hur de gärna skulle arbeta 

mer digitalt. 

Vi tänker oss att det svenska bildlärarskiktet någonstans liknar det brittiska underlag som framkommit i 

(Joyce Wood 2004). Vi väljer att tolka viljan till bruk och efterfrågan av digitala verktyg i kontrast till det i 

regel dokumenterande bruket av dessa, som ett kvitto på att dagens bildlärare i nuläget är i stort behov av 

vidareutbildning inom det digitala området. (Joyce Wood 2004 s.180) uttryckte problemet delikat i sin 
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rapport, att då ingen av de fortbildare som utbildat brittiska bildlärare varit specialiserad inom estetik, 

indirekt får till följd att bildläraren själv möter en ny problembild. Plötsligt står läraren inför utmaningen att 

dels bemästra en programvara, men även att utarbeta fungerande övningar och meningsfulla projekt där 

eleven kan använda digitala verktyg.  

Vår egen syn på situationen utifrån de ibland tvetydiga svar vi erhållit av lärare angående deras eget arbete 

med digitala verktyg, antyder alltså en möjlig problematik i att framställa övningar som är anpassade för 

dessa. Möjligtvis kan detta vara orsaken till att lärare i vissa fall valt att bruka datorer och multimedia i 

undervisning som arkiveringsmaskiner, snarare än som verktyg för teckning och bild. 

 
Digitala verktyg och ekonomi  
 

Utifrån intervjuerna och de enkätsvar vi fått in från lärare och elever har vi själva funderat över huruvida 

skolan idag egentligen har förutsättningar att förhålla sig till digital bildframställning på ett förnuftigt sätt. 

Hittills har alltså inte ekonomi omnämnts som en direkt faktor eller motsägelse för att kunna arbeta med 

modernare konstformer, som i vissa fall skulle kräva en annan typ av utrustning. Genom en snabb 

genomgång av faktiska materialkostnader kommer vi snabbt fram till att det inte på något vis skulle betyda 

avsevärda kostnader att uppgradera en bildsal så till den grad att den kunde förbereda eleverna för ett 

marknadsestetiskt arbetssätt. Vad som möjligtvis skulle innebära dessa stora kostnader är 

programvarulicenserna, som dock alla skolor i vår undersökning redan har.  

Morgondagens bildlärare  

Man kan givetvis önska mycket mer än en lärare med god förtrogenhet med material och arbetssätt som kan 

kopplas till samhället. Vi har här valt att fokusera på digitala verktyg och hur de kan underlätta arbetet och 

appliceras i bildsalen. För bildlärarna verkar det största problemet vara inlärningen av mjukvaror och 

hårdvara, men vi vågar hoppas att den estetiska lärarutbildningen blivit annorlunda konstruerad för att bättre 

möta elevers verklighet i framtiden. 

 

Som vi ser det behöver bildämnet precis som andra ämnen anpassas till tiden vi lever i, inte bara för att kunna 

vara yrkesförberedande, numera finns det andra möjligheter att arbeta med bild och teckning som dagligen 

används runtom i världen och det förefaller ologiskt att eleven inte skall bli förberedd för denna verklighet. 

Dagens elever som vi mött ute på VFU och i arbetet som bildlärare, påvisar en mycket god datakunskap och 

vana av att använda ett brett utbud mjukvaror. Det finns goda möjligheter att arbeta hemifrån på ett annat vis 
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tillika att ta med sig arbetsuppgifter hem och jobba med detaljer i redigeringsprogram från en bärbar 

elevdator, som skolan i många fall förser sina elever med. Elever skulle även kunna ingå i större 

internationella projekt där man t ex samarbetar med bilder eller bildserier och skickar dem fram och tillbaka 

mellan varandra, samt diskuterar projektets progression över kommunikationskanaler såsom msn och icq som 

de flesta ungdomar är bekanta med. 

 

Då många elever påvisar ett användande av datorn som grafiskt verktyg även på fritiden och tillika ett 

obehindrat användande av denna i skolmiljön torde övergången, eller åtminstone ett mer kreativt användande 

av digitala verktyg, inte innebära något större bekymmer för eleverna utan snarare hjälpa till att öka intresset 

för bildämnet som sådant. Som vi tidigare diskuterat finns det många fördelar med användandet av digitala 

verktyg såsom den spontana kreativiteten, där eleven inte längre känner sig lika hämmad inför att pröva sig 

fram, när han eller hon enkelt kan sudda eller stega bakåt och framåt i historiken av sitt verk. Man kan 

kanske tänka sig att eleven får göra skissartade måleriska verk i datorn där de pröva sig fram för att i 

slutändan kunna överföra färdigheterna till arbete med färgtub och duk. 

 

Vidare tycker vi att det är viktigt att se till den uppsjö av möjligheter som öppnas för en elev med tillgång till 

en scanner, en wacombräda och ett bildhanteringsprogram. Numera kan vi sammanfläta fotografier, 

videomaterial, teckningar och måleri till en enhetlig komposition utan att kladda ner händerna. Det kan 

tyckas att den hantverksmässiga biten går förlorad en smula men det är också viktigt att förstå att vi inte 

föreslår införandet av de digitala verktygen för att utesluta manuella metoder för teckning, utan mer som ett 

komplement, hjälpmedel och alternativ. 

Avslutande ord  

Vi har som bekant byggt upp vårt resultat del till stor del kring sex stycken bildlärare och de åtta estetiska 

bildklasser dessa har förfogat över. Vi har själva resonerat kring huruvida detta underlag egentligen säger 

något om vår samtid eller om vi kunnat uppnå ett annat resultat med ett bredare underlag. Samtidigt bör vi ha 

i åtanke att vår ansats heller inte varit att täcka in all undervisning i teckning som bedrivs på estetiska 

gymnasieprogram i hela Sverige. Vad som förhoppningsvis blivit tydligt för läsaren är att vi har försökt ge en 

bild av hur det kan se ut med inblick i verksamheten på en handfull skolor. Därigenom framträder en 

skissartad bild av ett stickprovsklimat som kan säga någonting om undervisningen i teckning i generell 

bemärkelse, men som aldrig kommer att berätta hela sanningen. Vår resultatbild är i slutändan ett utdrag ur 

verkliga situationer för en relativt stor skara lärare samt elever på gymnasieskolors estetiska bildprogram. 

Resultaten ska inte förväntas kunna anpassas på tecknande i allmänhet, särskilt inte i andra skolformer än på 
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gymnasiet. Arbetets innehåll speglar ett utsnitt av den undervisning som bildlärare måste förhålla sig till och 

kan därmed tjäna som ett översiktligt underlag för dem som vill ha inblick i just detta problemområde. För 

egen del känner vi att arbetet kan fungera som stöd i vår kommande yrkesroll.    

Precis som (Marner 2005) påpekar tycker vi oss kunna se i vårt resultat hur skolan i många fall har 

svårigheter med att inkorporera samtida kultur i undervisningen. Dock går det att skönja en strävan och ett 

positivt synsätt bland lärare gällande en modernisering av bild och undervisningen i teckning. Denna 

optimism går förvisso hand i hand med att skolan möjligtvis inte hänger med i samhällslokomotivets tempo, 

men förr eller senare kommer den hoppa på tåget ändå. Våra egna funderingar har rört sig kring huruvida 

bildlärare upplever en oro gällande ett alltför omfattande införande och bruk av andra metoder, material och 

tekniker i bildklassrummet. Bildlärare skulle kunna hamna i en situation där de känner sig osäkra på sin 

kompetens, men då omvälvningar historiskt sett varit ett starkt inslag i verksamheten, är detta kanske något 

de helt enkelt får finna sig i. 
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Bilaga 1 

 

Teckningsundervisning i estetiska programmet  

 
Vi är två lärarstudenter som gör ett gemensamt examensarbete, med inriktningen bildundervisning 
i gymnasieskolans estetiska program. Vi har valt att sätta fokus på teckningsundervisningens 
situation i dagsläget. Arbetet syftar till att få en inblick i hur teckningsundervisningen integreras i 
det informationssamhälle vi lever i idag. Vi vill ta del av elevers samt yrkesverksamma lärares 
erfarenheter, synsätt och visioner. Vidare vill vi understryka att samtliga deltagare såsom skolor, 
lärare och elever förblir anonyma.  
 
Här bifogar vi de frågor vi tänker ställa så att DU får en möjlighet att tänka igenom dina svar och 
funderingar innan vårt möte.  
 
 
Frågor till bildlärare i gymnasieskolan  
 
 

 På vilket vis behandlas teckning som teknik inom bildämnet idag i din regi?  
 

 Vilka konkreta teckningsövningar är återkommande inslag i din undervisning?  
 
 Upplever du att du arbetar annorlunda än dina kollegor och vilka är i så fall skillnaderna?  

 
 Vad anser du om att integrera multimedia i teckningsundervisning inom bildämnet?  

 
 Hur motiverar du som bildlärare teckning som arbetsområde?  

 
 Upplever du att teckning som arbetsområde har genomgått en förändring under din tid som 

lärare?  
 

 Har du märkt några generella svagheter eller styrkor hos dina elever gällande teckning. Vilka 
eventuella konsekvenser får dessa?  

 
 Har du på något vis verkat för att integrera multimedia i just teckningsområdet, på vilket vis?  

 
 Hur har i så fall dessa ansatser att integrera multimedia inom teckning i bildämnet bemötts 

av elever/lärarlag? (vilka uttryck har detta tagit sig?)  
 
 

 
 

Tack för dina svar! / Lars Strömbro & Daniel Yvede 
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Bilaga 2 

Elevenkät – Teckningsundervisning i estetiska programmet 

 

Denna enkät handlar om teckning i svenska gymnasieskolors estetiska program och kommer att användas som underlag i ett 
examensarbete kring teckningsundervisning. Syftet med detta arbete är att få en bild av hur teckningsundervisningen fungerar i 
dagens skola. Därför är det värdefullt att kunna ta del av DINA erfarenheter och åsikter som elev. Teckningsundervisning är alltså 
den bit där ni jobbar med penna och papper, övar upp tekniker för att skissa, teckna perspektiv, porträtt, kroki (kortare skisser av 
modell). Teckning kan också vara de skisser ni gör med penna på papper när ni förbereder en målning eller en skulptur. Det är 
viktigt att DU svarar så utförligt och ärligt som möjligt. Deltagande i enkäten förblir givetvis anonyma. 

      Frågor: 

Är du: KVINNA     MAN 

 

 Vilka teckningsövningar har ni genomgått (ge exempel)? 

 

 

 

 

 

 

 

 På vilka sätt har dessa övningar varit mer eller mindre meningsfulla och varför är det så? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Upplever du att uppgifterna du hittills gjort varit fria i upplägget eller styrda med tydliga instruktioner? Beskriv 
skillnader i den handledning lärare har gett under olika arbeten.  
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 Upplever du att du får göra det du vill i arbetsområdet teckning? 

 

 

 

 

 

 

 

 Vad anser du om den tid som avsätts för teckning? Är det för lite tid eller för mycket, utveckla. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecknar du på fritiden? Hur brukar du i så fall teckna, beskriv vilka motiv/vilka material. 

 

 

 

 

 

 

 

 Finns det på din skola tillgång till digitala hjälpmedel (ex. sketch pad)?  

 

 

 

 

 

 

 

 Vad har du lärt dig i ämnet? När och hur (eget engagemang)? 

 

 

 

 

 

 

 

STORT TACK! för ditt deltagande / Lars Strömbro & Daniel Yvede 
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