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Sammanfattning 
Detta examensarbete har behandlat en kvalitativ undersökning med fokus på 

högstadieelevers uppfattningar om skolans bildundervisning. Syftet har varit att, med 

hjälp av mina forskningsfrågor, ringa in vilka faktorer som påverkar högstadieelevers 

kreativ utveckling och självkänsla inom bildämnet. Uppsatsen bottnar i en 

litteraturgenomgång samt kvalitativa intervjuer med sex högstadieelever, tre från i åk. 8 

och tre från åk. 9. Forskningsfrågorna har rört elevernas uppfattning av prestation, 

elevernas uppfattningar av lärarens förväntningar på deras arbete samt elevernas syn på 

sitt eget skapande. Utgångspunkten för uppsatsen har varit sociokulturella perspektiv på 

lärande. Studien har främst visat att eleverna skiljer mellan bildämnet och andra 

”riktiga” ämnen. Det har framkommit att eleverna kommer till bilden med en 

deterministisk syn på sina färdigheter och möjligheter att utvecklas kreativt. Det har 

också framkommit att det eleverna uttrycker att de förväntas lära sig inte sammanfaller 

med det eleverna vill lära sig. Undersökningen har visat att elevernas medskapande av 

kultur är någonting som man i skolan kan utveckla mer. 
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Inledning 

 

- Åh, färgen blir ju inte jämn! Jag är en sån fail på bild! 

- Måste färgen vara jämn då? 

- Jag har ingen motorik, färgen hamnar ju utanför linjerna, för fan. 

- Men det är ingenting som säger att du inte får måla utanför. Det är du som 

bestämmer över din bild, ju. 

- Åh jag kan inte, titta nu är allt förstört, det är ju inte alls samma färg som 

resten. Jag har alltid varit dålig på bild, jag har ingen finmotorik. 

  

Konversationen ovan är hämtad från en minnesanteckning som jag gjorde under en 

praktik på en högstadieskola, ht. 2010. Eleverna gick i åttan och jobbade med reklam 

och parafras, alltså en bearbetning av ett känt konstverk. Eleven i fråga hade valt att 

göra om Munchs Skriet till en reklamaffisch och kämpade med den avslutande 

färgsättningen av bilden. Situationen jag har beskrivit är inte helt ovanlig. Jag har under 

mina praktiktillfällen allt för ofta mött elever som misstror sin egen förmåga i 

bildämnet. 

 

Frågan är vad som får en elev i åttonde klass att uttrycka ovanstående negativa kritik om 

sig själv? Hans syn på sitt eget bildskapande var att han inte hade någon finmotorik och 

att han alltid hade varit dålig på bild! Efter lite efterforskning visade det sig att eleven i 

fråga hade ansetts vara ”svag” på bild i låg- och mellanstadiet och fått gå i, vad eleverna 

själva kallar för, ”spec-klass”. Att eleven i fråga skulle vara svag var i mina ögon en 

överdrift. Han uppfattades av mig, och även av min handledare, som flitig, han jobbade 

ofta koncentrerat men han tappade ibland lusten och orsakade då oro i klassrummet. Det 

föreföll mig att det kunde vara elevens självkänsla som hindrade honom i hans 

bildskapande. Hur skapas i så fall en sådan negativ självkänsla och vilken roll spelar 

skolan och bildundervisningen i det skapandet? 

 

Elevens överdrivna misstro till sig själv och skolans placering av honom i facket ”svag” 

gjorde mig misstänksam. Hans uppfattning om sitt estetiska skapande har inte uppstått 

ur tomma intet. Utan snarare i en speciell skolkultur och i samspel med andra; elever 

och lärare, som har en uppfattning om vad som är förväntat och vad som gör att någon 

uppfattas som hög- respektive lågpresterande i bildämnet. En sådan klassrumskultur kan 

uppenbarligen ha en effekt som är motsatt den som bildundervisningen egentligen skall 

ha. Kursplanen för bild inom den obligatoriska skolan inleds bl.a. med följande stycke: 
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Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som 

kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall 

utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom 

bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en 

verklighet med stort visuellt informationsflöde.
1
 

 

Det står alltså klart att bildundervisningens egentliga syfte är att göra eleverna trygga i 

sitt förhållande till en multimedial verklighet, både vad gäller att ta till sig bilder och att 

framställa dem. Eleverna förväntas också ”utveckla lust, kreativitet och skapande 

förmåga”.  

 

För mig låg det en stor frustration i att dagligen möta elever som inte trodde på sig själv. 

Jag upplevde också en frustration över att jag inte kunde få eleverna att våga 

experimentera med olika uttryck. Det verkade som om eleverna ville göra bilder som 

var så lika varandra och en eventuell förlaga som möjligt, istället för att uttrycka sig på 

ett ”personligt sätt”, vilket är ett av målen i kursplanen för bild.
2
 Det verkade finnas en 

kultur i klassrummet som dikterade vad som ansågs vara en hög respektive låg 

prestation. Min uppfattning var att denna kultur i vissa fall påverkade elevernas kreativa 

utveckling på ett negativt sätt. Jag började fråga mig själv varför många elever hade en 

låg självkänsla när det kom till bildämnet. Jag blev också nyfiken på vad eleverna själva 

hade för uppfattning om vad som gör någon till en hög- respektive lågpresterande elev i 

bild. Samt vilka förväntningar som fanns på deras arbeten i bild. 

 

För mig är det jag ovan har beskrivit ett praktiskt, pedagogiskt problem som jag har ett 

behov av att undersöka för att förbättra min egen undervisningspraktik. Jag vill, genom 

att använda mig av teoretiska perspektiv och elevernas utsagor om sin undervisning och 

sitt eget skapande, samt observationer, utforska hur skolan som kultur påverkar 

elevernas kreativa utveckling. Jag vill, till detta didaktiska problemområde, försöka 

finna praktiska strategier för att jobba med elevers självförtroende och kreativa 

utveckling inom bildämnet. 

 

Fokus för följande uppsats kommer att vara elevers egna utsagor om skolans 

bildundervisning samt deras uppfattning om sig själva som kreativa och skapande 

individer. Framförallt vill jag genom min undersökning lyfta problematiken med elever 

med svag självkänsla och hur man kan stärka alla elevers tro till sig själv i bildämnet. 

                                                 
1
 Skolverket, Kursplan i Bild, (2000). 

2
 Ibid. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande uppsats är att utreda vilka faktorer inom bildämnet som främjar 

respektive hämmar elevers kreativa utveckling. Jag vill med det öka förståelsen för hur 

man som bildlärare kan lära sig att känna igen, och undvika att reproducera hämmande 

faktorer i undervisningen. Jag vill också diskutera vad man kan göra för att på bästa sätt 

främja elevers kreativa utveckling och självkänsla i bildämnet. 

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer jag att arbeta utifrån följande 

frågeställningar: 

- Vad upplever eleverna är avgörande för att någon skall prestera högt respektive lågt 

i bild? 

- Hur ser eleverna på sitt eget estetiska skapande? 

- Hur ser eleverna på lärarnas roll i förhållande till sin kreativa utveckling? 
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Forskningsgenomgång och teori 

I följande avsnitt kommer jag att gå igenom vilken forskning och vilka teoretiska 

perspektiv denna uppsats kommer att bottna i. Det finns mycket forskning och litteratur 

som kretsar kring ämnen som estetiskt skapande och kreativitet i skolan, samt om 

kreativitet som en grundläggande förutsättning för lärande. Dock visar det sig, att 

litteraturen som berör elever i faktiskt estetiskt skapande, nästan uteslutande berör barn i 

förskolan eller elever upp till tio års ålder, alltså i skolans tidigare år. Forskningen om 

högstadieelevers förutsättningar inom bildämnet är däremot ytterst begränsad. I den mer 

allmänna litteraturen som berör kreativitet, estetiskt skapande och skola återfinner man 

teorier som poststrukturalism, socialpsykologi samt den sociokulturella teorin om 

lärande. Alla har det gemensamt att kulturen ses som någonting kollektivt skapat och 

traderat. 

 

Jag kommer att avvända mig av den sociokulturella teorin om lärande eftersom den 

tillåter mig att ta hänsyn både till elevens individuella upplevelse av lärande samtidigt 

som kulturen i vilket lärandet sker är ytterst viktig. Detta är viktigt för mig eftersom jag 

som framtida lärare kan komma att påverka just klassrumskulturen, och i och med det 

behöver jag kunskaper om hur eleverna uppfattar sitt lärande i förhållande till skolan. 

 

I min forskningsbakgrund kommer jag att ta upp vilka fysiska och psykologiska 

förutsättningar som krävs för att utveckla kreativitet, samt ge en redogörelse för hur 

man kan förstå ungas spontana kulturskapande. Jag kommer också att koncentrera mig 

på att beskriva vilken skol- och klassrumskultur som anses prägla undervisningen i bild. 

Detta för att ge en djupare förståelse för bilden som ämne och för förutsättningarna att 

jobba med kreativitet och estetiskt skapande i bilden. Det är viktigt att förstå 

bildundervisningens förutsättningar för att kunna se om och hur undervisningen ibland 

får en effekt som är motsatt ämnets egentliga målsättning. 

 

Praktiskt fysiska och psykologiska förutsättningar för kreativitet 

Här vill jag göra en genomgång av vad forskningen anser krävs för att kreativitet skall 

komma till stånd över huvud taget. Genom min underökning hoppas jag sedan kunna se 

om de fysiska och psykiska förutsättningarna för kreativitet kan sägas uppfyllas av 

skolans bildundervisning. 

 

Inom kreativitetsforskningen talar man om den kreativa processen. Denna process 

innehåller olika steg som antas krävas för att fullborda den kreativa handlingen. Den 
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kreativa processens olika steg har haft olika utformning beroende på vilken teoretiker 

som har presenterat den. I boken Creativity in the School Context presenterar Cecilia 

Levin en ofta använd syntetiserad modell av den kreativa processens steg.
3
 Modellen 

består av fem steg: förberedelse, inkubation, ”aha”-upplevelse, utvärdering och 

förfärdigande. I modellen tänker man sig att processen skapar en balans mellan det 

undermedvetna och det medvetna handlandet, vilket leder fram till en kreativ 

slutprodukt. I de första två stegen arbetar man mest undermedvetet. Förberedelsefasen 

är både medveten och undermedveten; den kreativa processen triggas igång av en 

problemformulering. I inkubationsfasen bearbetas problemet i det undermedvetna, utan 

påverkan av förnuft och logik. De tre senare faserna, aha-upplevelsen, utvärderingen 

och förfärdigandet, sker på ett medvetet plan och innefattar ett socialt sammanhang där 

den kreativa handlingen kan utvärderas och ifrågasättas samt färdigställas. Cecilia Levin 

påpekar att denna modell inte är att betrakta som lineär utan att vissa steg kanske inte 

alls är verksamma i vissa kreativa processer, medan det i andra fall är så att ett eller 

flera steg förekommer flera gånger under en och samma process.
4
 

 

Den sociala delen av den kreativa processen är någonting som forskningen lägger emfas 

på, framförallt för att motverka bilden av det isolerade geniet. Simon Schaffer ger en 

förklaring till paradoxen att kreativitet kräver ett socialt sammanhang samtidigt som 

genimyten, med bilden av det isolerade geniet, fortfarande lever kvar i vår kultur: 

 
So discovery starts to look less individual and specific, and more like a 

lengthy process of hard work and negotiation within a set of complex social 

networks. Discoveries become events judged significant by the scientific 

community, and discoverers the individuals those communities wish to 

recognize.
5
 

 

Marner skriver att kreativa miljöer inte i första hand är plats- eller personspecifika, utan 

beroende av vilka olika människor som är delaktiga i mötet och om miljön är tolerant 

och utmanande till skillnad från präglad av hög konformitet, tristess och nedsättande 

kommentarer.
6
 De attityder som olika personer bidrar med präglar miljön i bildsalen och 

är avgörande för om kreativ utveckling är möjlig eller ej. 

 

Marner tar i sin forskning upp förhållandet mellan utmaningar och färdigheter i den 

kreativa processen. Han nämner bland annat teorin om ”flow”. Flow innebär att 

                                                 
3
 Levin, Cecilia, Creativity in the School Context, (Lund, 2008), s. 5. 

4
 Ibid. 

5
 Schaffer, Simon, ”Making Up Discovery” i Boden, Margret A. (red.), Dimensions of Creativity, 

(Cambridge, 1994), s. 16. 
6
 Marner, Anders, (2005), s. 32. 
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förhållandet mellan utmaning och färdighet står i en sådan relation till varandra att det 

varken skapar ängslan för att misslyckas eller tristess, utan placerar den skapande 

personen i en så kallad flow-kanal där deras kreativitet kan utvecklas optimalt.
7
 Detta 

innebär att elever behöver kunskaper i hur de kan använda olika material och tekniker, 

men de behöver också ett problem eller en utmaning som triggar deras behov av att 

överhuvudtaget uttrycka sig. Enligt teorin om flow handlar det om att hitta en balans 

mellan tragglande av materialkunskap och utforskande av vad man kan uttrycka med de 

olika materialens och teknikernas hjälp. Bildämnets rötter i att vara ett övningsämne, 

med fokus på material och hantverksskicklighet, påverkar fortfarande hur 

undervisningen i ämnet ser ut. För elevens utveckling är det viktigt att, i 

bildundervisningen, avsätta tid till den utmanande och utforskande delen av den 

kreativa processen. Som vi såg i beskrivningen av den kreativa processens steg är det 

bara ett av de fem stegen som innefattar ett handgripligt färdigställande. Det är ett 

viktigt steg men det har inte alls en sådan dominerande roll i den kreativa processen 

som den har fått lov att ha inom bildämnet. 

 

För att kunna tala om den utforskande och prövande delen av den kreativa processen 

kan man införa ett begrepp som kallas det konceptuella rummet. Margret A. Boden 

menar att det konceptuella rummet är de principer som förenar och strukturerar en viss 

tankedomän.
8
 Det är möjligt att utforska det konceptuella rummet på olika sätt t.ex. 

genom att belysa sådant som är fullt möjligt men ovanligt eller osökt för andra. Ett 

annat sätt är att pröva det konceptuella rummets gränser och i vissa fall göra utfall mot 

gränserna genom att förändra det konceptuella rummet i grunden.
9
 Detta kan kopplas 

samman med den sociokulturella teorin om lärande och den närmsta utvecklingszonen 

där en person tillsammans med andra och med stöd från t.ex. en lärare kan utforska och 

pröva sitt sätt att förstå verkligheten, eller den zon de för tillfället befinner sig i.
10

 

Lärande kan beskrivas som en grundläggande förändring av den zon man befinner sig i, 

så att gränserna vidgas och innefattar en vidare förståelse av verkligheten. 

 

Genom att koppla samman en teori om kreativitet och en om lärande kan vi se att 

kreativiteten är en del av allt lärande. Den största skillnaden mellan den närmsta 

utvecklingszonen och Bodens konceptuella rum är att det konceptuella rummets 

expansion inte på förhand är bestämd, så som t.ex. utbildningsmålen är fastställda i 

                                                 
7
 Ibid., s. 36. 

8
 Boden, Margret A., “What Is Creativity?” i Boden, Margret A. (red.), Dimensions of Creativity, 

(Camebridge, 1994), s. 79. 
9
 Ibid. 

10
 Säljö, Roger, Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv, (Stockholm, 2005), s. 120ff. 
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skolans styrdokument. Jag drar slutsatsen att målen för vad elevernas kreativa process 

skall leda till måste vara vida, och inte alltid på förhand stipulerade om skolan vill 

tillgodose behoven för elevernas kreativa utveckling.  

 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande kan man tänka sig att all 

undervisning skall försöka tillgodose elevernas behov av att enskilt och tillsammans 

med andra utforska den utvecklingszon de befinner sig i. För att utvecklas kreativt är det 

nödvändigt att få tid att lära känna den zon man befinner sig i och att kunna utmana det 

konceptuella rummets gränser. I stegen inkubation, färdigställande och utvärdering, av 

den kreativa processen, sker detta utforskande både undermedvetet och i ett socialt 

sammanhang. Det är alltså viktigt att i bildundervisningen tillgodoser elevernas behov 

av att få bearbeta samma problemområde både enskilt och i grupp och att som lärare 

vara öppen för resultatet av elevens kreativa process. 

 

Frågan är om skolan kan garantera tillräckligt med tid och utrymme till både de 

medvetna, ofta mer synliga, delarna samt de undermedvetna, mindre synliga, delarna av 

den kreativa processen. Kreativitet kräver som vi såg ett socialt sammanhang inom 

vilket det kreativa arbetet kan utvärderas och ifrågasättas. Detta bygger på att kreativa 

personer är vana vid att prata om sitt eget och andras arbeten. En del av 

bildundervisningen bör alltså vara en övning i att tala om vad man har gjort, varför och 

hur. Detta för att ge eleverna insikt i sitt eget lärande samt förmågan att förstå sin egen 

kreativa process och utveckling. 

 

Den kreativa processen med delar som problemformulering, utforskande, 

färdigställande och utvärdering är det ramverk inom vilken kreativiteten skall utvecklas. 

Boden skriver:”constraints – far from being opposed to creativity – make creativity 

possible. To throw away all constraints would be to destroy the capacity for creative 

thinking.”
11

 Det viktigaste jobbet för en bildlärare blir alltså att iscensätta en miljö som 

har rätt begränsningar både fysiskt och psykiskt för att eleverna på ett optimalt sätt, 

enskilt och tillsammans, kan utforska det konceptuella rummet och färdigställa den 

kreativa handlingen. 

 

Skol- och klassrumskulturen 

Under den här rubriken kommer jag att gå igenom vad skolans styrdokument säger om 

kultur, kreativitet och skapande. Dessutom kommer jag att redogöra för vad litteraturen 

säger om den skol- och klassrumskultur som präglar undervisningen i bild. 

                                                 
11

 Boden, Margret A., (1994), s. 79. 
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Vad står det i läroplanen? 

För att förstå skolan som kultur är det relevant att studera de styrdokument som ligger 

till grund för skolans verksamhet. Här kommer jag att göra en genomgång av vad 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, samt delar av den nya läroplanen, 

Lgr11, säger om kultur, skapande och kreativitet. Detta för att skolans verksamhet i stor 

utsträckning styrs av sin tolkning av läroplanen. Jag vill också ge en grundläggande 

orientering i vilket förhållningssätt skolan förväntas ha till begreppet kultur och 

kreativitet. Det är intressant att se om och hur tankarna kring dessa områden har 

utvecklats i styrdokumenten under de senaste 15 åren. Det i sig kan vara en indikation 

på vilken kultur som har varit, eller kommer att bli, rådande i landets alla skolor och 

bildsalar. 

 

Om begreppet kultur 

Jag rör mig i följande uppsats mellan två olika användningar av ordet kultur. Den ena 

handlar om skol- och klassrumskulturen och det andra syftar på begreppet kultur i både 

snäv och vid mening så som det beskrivs här nedan. Tolkningen av begreppet kultur i 

styrdokumenten, är en faktor som påverkar vilken skol- och klassrumskultur som är och 

blir rådande. 

 

I boken Skolan och den radikala estetiken skriver Jan Thavenius om olika tolkningar av 

begreppet kultur i skolan. Han menar att det finns en vid och en snäv tolkning. Den 

vidare tolkningen av kultur beskrivs som ”the whole way of life” och innebär att kultur 

är någonting som påverkar människor i alla delar av deras liv. Den snäva tolkningen 

handlar om ”intellektuella verksamheter” där konstnärligt arbete eller vetenskap står i 

fokus.
12

 

 

I både Lpo94 och Lgr11 finns formuleringar som tydligt markerar att skolan har som 

uppdrag att göra eleverna medvetna om och trygga i en mångkulturell verklighet. Detta 

formuleras som att eleverna skall ges ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet”
13

. I avsnittet som handlar om skolans uppdrag kan man i 

båda läroplanerna läsa om hur begreppet kulturarv skall tolkas: ”Utbildning och fostran 

är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 

traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.”
14

. Detta är exempel på en 

                                                 
12

 Thavenius, Jan, “Den modesta estetiken” i Skolan och den radikala estetiken, (Lund, 2005),s. 88f., 
13

 Skolverket, Lpo94 och Lgr11, s. 4. 
14

 Skolverket, Lpo94, s. 5 och Lgr11, s. 6. 
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vid tolkning av begreppet kultur, eller, som det beskrevs av Thavenius, kultur som ”the 

whole way of life”. 

 

I läroplanerna finns även exempel på den snäva tolkningen av kulturbegreppet. Dels 

handlar det om att eleverna skall utveckla ett intresse för att ta del av kultur, från Lpo94: 

”varje elev […] har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse 

för att ta del av samhällets kulturutbud,”
15

. Dels handlar det om elevernas möjlighet till 

och utveckling av kreativt skapande i from av bild, musik, drama och dans. I Lgr11 står 

det i målen för grundskolan att ”varje elev […] kan använda och ta del av många olika 

uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans”
16

. I Lpo94 finns det en 

mycket snarlik formulering i målen för vad eleven skall ha uppnått i grundskolan.
17

 

 

Genomgången av läroplanerna visar på att det vida kulturbegreppet är det dominerande. 

Samtalet om kulturarvet och medvetenheten om främmande kulturer pågår i stora delar 

av läroplanen. Det snäva kulturbegreppet finner man i princip bara i skolans 

kunskapsmål och i specifika kursplaner. 

 

Frågan är vilken djupare tolkning man kan göra av kulturbegreppet i skolan. Enligt 

Thavenius fick skolan tidigt rollen som väktare av den goda kulturen. Den goda 

kulturen ansågs bidra till att eleverna utvecklade goda egenskaper och alla elever skulle 

därför få ta del av den. Motpolen fanns i den dåliga kulturen; i skräpkultur och 

populärkultur. Denna form av kultur skulle motverkas i skolan.
18

 Det som ovan är 

beskrivet brukar kallas för den estetiska fostran. Slutsasen jag drar av detta är att det 

inom bildundervisningen har funnits en kulturkanon (den, enligt makthavarna, goda 

kulturen), om än inte uttalad. Detta har styrt hur eleverna har fått jobba och vad de har 

fått ta del av för kultur. 

 

Om begreppet kreativitet 

För att kunna skriva om kreativitet krävs en definition av begreppet. Jag kommer här att 

utgå från Lev Vygotskijs definition som säger att: ”Kreativitet kallar vi en sådan 

mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt”
19

. Vygotskij skriver följande rader om 

kreativa handlingar: 

 

                                                 
15

 Skolverket, Lpo94, s. 10. 
16

 Skolverket, Lgr11, s. 11. 
17

 Skolverket, Lpo94, s. 11. 
18

 Thavenius, Jan, (2002), s. 85ff. 
19

 Vyjotskij, Lev S., Fantasi och kreativitet i barndomen, (Göteborg, 2005), s. 11. 
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Sådan mänsklig aktivitet som inte resulterar i återskapande av tidigare intryck 

eller handlingar ur en människas erfarenhet, utan ger upphov till nya bilder 

eller handlingar, kommer alltså att utgöra detta andra slag av beteende – det 

kreativa eller kombinatoriska.
20

 

 
 

Från detta drar jag slutsatsen att kreativitet är en aktivitet eller handling, som skapar 

någonting, för den skapande personen, nytt. Det nya kan enligt Vygotskij vara ”ett ting i 

den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan”
21

. Vygotskij 

utvecklar sina tankar om den kreativa processen och menar att den skapande fantasin 

strävar efter att ”kristalliseras” eller ta form i den fysiska världen. Om kreativiteten inte 

tar form säger Vygotskij att det inte är någonting annat än drömmar.
22

 

 

I boken Creativity in Schools Tensions and Dilemmas skriver Anna Craft om hur 

kreativitet i undervisning har genomgått en renässans. Kreativiteten har, som begrepp, 

gått från att befinna sig i marginalen, till att ses som en ”core aspect of educating”.
23

 

Samma utveckling kan till viss del sägas pågå i Sverige.
24

 Här har det talats om en 

växande estetisering av samhället och om behovet av ett ökat estetiskt skapande och 

orientering inom medierna som en följd av det.
25

 Kreativitet som begrepp har under de 

senaste 15 åren fått en ny och till viss del bredare betydelse i skolans styrdokument, 

samtidigt som de estetiska ämnenas tillvaro i skolan har marginaliserats allt mer. 

 

I Lpo94 hittar man begreppet ”kreativt skapande” på tre ställen i väldigt lika 

formuleringar: ”Eleven […] har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett 

ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud”
26

. Betydelsen av begreppet faller 

nära den definition som vi hittade hos Vygotsji. Kreativitet ses som en aktivitet eller en 

handling som skapar någonting, för eleven, nytt. Eftersom det kreativa skapandet skrivs 

ihop med ett ökat intresse för samhällets kulturutbud, får man anta att det kreativa 

skapandet är att betrakta ur en snäv kultursyn, alltså i form av intellektuell aktivitet. 

 

I Lgr11 däremot har formuleringen ”kreativt skapande” helt tagits bort. Begreppet 

kreativitet återfinns dock på två ställen i form av en egenskap som skolan förväntas 

fostra hos eleven: ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

                                                 
20

 Ibid., s. 13. 
21

 Ibid., s. 11. 
22

 Ibid., s. 49f. 
23

 Craft, Anna, Creativity in Shools Tensions and Dilemmas, (New York, 2005), s. 5. 
24

 Saar, Tomas, Konstens metoder och skolans träningslogik, (Karlstad, 2005). 
25

 Ibid. 
26

 Skolverket,  Lpo94, s. 10. 
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självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”
27

. En gång hittar 

man kreativitet i en formulering som beskriver på vilket sätt eleverna förväntas ”lösa 

problem och omsätta idéer”
28

. Det finns alltså två sätt att se på kreativitet i den nya 

läroplanen, dels som en egenskap och dels som ett sätt att lära sig och arbeta på. 

Kreativiteten tycks ha gått från att enbart vara kopplat till den skapande verksamheten, 

till att förväntas vara en del av hela skolans verksamhet. Det står dock ingenting om hur 

eller under vilka omständigheter eleverna skall utveckla sin kreativitet. 

 

Vygotskij menar att kreativitet inte enbart är förbehållet det estetiska skapandet utan att 

det utövas på livets alla områden.
29

 På så sätt är kreativitetens betydelseförskjutning i 

Lgr11, mot det allmänna, i linje med Vygotskijs teoretiska tänkande. Men eftersom 

målet om det estetiska skapandet är borttaget ur läroplanen rör sig kreativitetsbegreppet 

också bort från Vygotskijs tankar om den kristalliserade kreativiteten. Betyder det att 

den kreativitet vi möter i Lgr11 bara är en dröm? 

 

Dikotomin mellan teoretiska och praktiska ämnen 

Kreativiteten i skolan kan alltså sägas ha genomgått en renässans och blivit en del av 

alla skolans ämnen. Frågan är om det på något sätt har påverkat vilken status bildämnet 

har i skolan som helhet. För att förstå vilka förutsättningar eleverna har för kreativ 

utveckling i bildämnet är det av vikt att förstå vilken status ämnet har i skolan samt vad 

ämnet förväntas fylla för funktion. Bildämnet har dels en egen historia, dels en historia 

som ett ämne bland andra. Ämnets historik är delaktig till att skapa den klassrumskultur 

som ligger till grund för elevernas förutsättningar att utvecklas kreativt i bilden. 

 

Anders Marner skriver om hur bildämnet har genomgått tre olika faser med avseende på 

kreativitetsproblematiken. De tre faserna är ”den auktoritära metodiken”, ”det fria 

skapandet” samt den senaste utvecklingen som Marner anser präglas av ämnets 

kommunikativa sida, där skapandet inte är fulländat utan ett mottagarperspektiv. Den 

första fasen präglas av en given norm, bilden sågs som ett övningsämne och teckning 

var ett hantverk som skulle övas upp. I denna första fas var bildämnet uteslutande ett 

praktiskt ämne. Den andra fasen var en motreaktion på den auktoritära modellen och 

man framhöll den psykologiska sidan av skapandet. Individen skulle skapa fritt utan att 

behöva förhålla sig till de tidigare fasta normerna. Marner påpekar att det i skolan inte 

är tal om att faserna tar ut varandra utan snarare att sätten att förstå bildämnet på är 

                                                 
27

 Skolverket, Lgr11, s. 6. 
28

 Ibid., s. 10. 
29

 Vyjotskij, Lev S., (2005), s. 15.  
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verksamma parallellt och att de tillsammans skapar en komplex verklighet för 

bildundervisningen.
30

 

 

Övergripande kan bildämnet sägas ha genomgått en utveckling från att vara ett rent 

praktiskt ämne, till att grundas på både en teoretisk och praktisk syn på estetiskt 

skapande. Inom bildämnet är det alltså, i dag, inte tal om en utpräglad dikotomi mellan 

det praktiska och teoretiska, Marner uttrycker det på följande sätt: ”Teori växer ur 

praktik, men återverkar också på och kan förbättra praktiken.”
31

. Denna utveckling har 

dessutom lett till ett utvecklande av bildämnet i stort. I och med att synen på kreativitet 

inom bildämnet har utvecklats till att vara någonting både praktiskt och teoretiskt, har 

bildämnet blivit mer autonomt i förhållande till andra ämnen. I en allt mer visuell 

verklighet har bildämnet gått från att vara ett stöd för andra ämnen (vilket jag kommer 

in på mer senare) till att vara ett ämne i sin egen rätt. 

 

För att föra resonemanget vidare är det av intresse att se hur bildämnet kan förstås i ett 

större skolperspektiv; i förhållande till andra ämnen och då främst i förhållande till de 

ämnen som traditionellt sett kallas för teoretiska. 

 

Tomas Saar talar om skolans så kallade träningslogik och menar att en av aspekterna 

med denna logik är att skolan historiskt sett har varit präglat av att förstå verkligheten 

genom att använda text och skrift som huvudsakliga verktyg.
32

 Saar menar att: ”den 

skriftliga logiken tränas på upplevelsens och de gestaltande redskapens bekostnad. 

Skriftliga gestaltningsformer blir den sanningsregim som reglerar skolans praktik och 

elevernas lärande”
33

 Textdominansen i skolan är en av orsakerna till uppdelningen av 

ämnen i teoretiska och praktiska. Saar talar också om hur estetiskt lärande har setts som 

”subjektiva upplevelser” och att det därför inte går att diskutera i termer av lärande.
34

 

Det har alltså funnits, och finns, en svårighet att redogöra för vilken kunskap de 

traditionellt praktiska ämnena har bidragit med och vad de tjänar för syfte. Eftersom 

man i bildämnet sällan redovisar läroprocesser med hjälp av texten som medium har det 

i skolan varit svårt att värdera den kunskap som eleverna tillgodogör sig i 

bildundervisningen. 

 

                                                 
30

 Marner, Anders, Möten och medieringar – estetiska ämnen och läroprcesser i ett semiotiskt och 

sociokulturellt perspektiv, (Umeå, 2005), s. 27f. 
31

 Ibid., s. 74. 
32

 Saar, Tomas, (2005), s. 58ff. 
33

 Ibid., s. 60. 
34

 Ibid., s. 20. 
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Dikotomin mellan praktiska och teoretiska ämnen, samt det faktum att bildämnet har 

haft svårt att hävda sig i en textdominerad kultur har bidragit till att ämnets status idag 

är låg. Ämnets tillvaro i skolan beskrivs av Jan Thavenius som marginaliserat och dess 

existens i skolan är ständigt ifrågasatt.
35

 Det är även inom vissa diskurser oklart vad 

bildämnet förväntas bidra med i skolan som helhet. Då skolans kärnämnen, svenska, 

engelska och matematik, ses som riktiga ämnen beskrivs ibland de praktiska ämnen som 

avlastande och oaser att koppla av i. Bildämnet ses inte som ett ämne i sin egen rätt, 

utan som ett stöd i de riktiga ämnenas framgång. Saar kallar detta för estetiskt lärande 

som inlärningsstöd vilket betyder att det i skolan finns en föreställning om att estetisk 

verksamhet har en så kallad positiv och kreativ transfereffekt på andra ämnen.
36

 Lena 

Aulin-Gråhamn beskriver fenomenet på följande sätt: 

 

Inget av de ’praktiskt estetiska’ ämnena har införts i skolan för att på samma 

villkor som andra ämnen bidra till en ’högre’ bildningsnivå eller för att bidra 

till kompetensutvecklingen i stort. De har införts som komplement eller för 

att stärka vissa kompetenser eller färdigheter.
37

 

 

I skolan som helhet finns fortfarande en osäkerhet kring vad bildämnet bidrar med för 

kunskap. Bildämnets ursprungliga uppgift i skolan byggde på att det skulle fungera som 

stöd för de riktiga ämnena. Den kreativa renässansen som Craft talar om
38

, tycks ha fått 

idén om estetiskt lärande som inlärningsstöd att växa sig starkare. Den har också befäst 

vikten av att jobba estetiskt och praktiskt i skolans alla ämnen. De praktiska aspekterna 

av de tidigare, strängt teoretiska ämnena har hamnat i fokus och börjat diskuteras på en 

högre nivå och funnit sin väg in i läroplanen. Vid sidan av detta har bildämnet 

utvecklats till ett ämne i sin egen rätt, om än marginaliserat i skolan som helhet. Frågan 

är hur man kan göra bildämnet till en integrerad del av alla elevers utbildning, ett ämne 

med samma värde och status som t.ex. historia, svenska och idrott. 

 

Ungas kulturskapande 

Under den här rubriken kommer jag att ta upp hur forskningen beskriver ungdomars 

skapande av kultur och vad det fyller för funktion i deras liv. Jag kommer att undersöka 

förhållandet mellan det skapande ungdomar själva väljer att engagera sig i och det 

skapande som forskningen anser att skolan premierar. Jag vill försöka belysa vad det 

finns för utrymme för ungas kulturskapande inom bildämnet. 

                                                 
35

 Thavenius, Jan, (2002), s. 67. 
36

 Ibid., s. 22ff. 
37

 Aulin-Gråhamn, Lena, “Estetiska traditioner i skolan” i Skolan och den radikala estetiken, (Lund, 

2002), s. 18. 
38

 Craft, Anna, Creativity in Shools Tensions and Dilemmas, (New York, 2005), s. 5. 
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Björn Wrangsjö anser att ungas kulturskapande är nära sammankopplat med deras 

identitetsskapande. Identitetsskapande handlar i stor utsträckning om ett 

meningssökande.
39

 Vilken mening har de val och handlingar man fyller sin vardag med? 

Under tonårstiden intensifieras identitetsskapandet och man kan säga att det präglas av 

två riktningar nämligen, opposition och sökande. Oppositionen sker i förhållande till 

gällande normer och värderingar i vuxenvärlden och sökandet innebär ofta ett sökande 

efter bekräftelse. 

 

Det kan verka paradoxalt att ungdomstiden präglas av både opposition och 

bekräftelsesökande. Wrangsjö erbjuder en tänkbar förklaring till paradoxen. Han 

beskriver hur unga söker efter bekräftelse i oklara situationer för att få hjälp med hur de 

skall anpassa sina beteenden m.m. Som mycket ung är det föräldrar eller lärare som får 

stå för denna bekräftelse, men ju äldre ungdomarna blir desto viktigare blir den 

jämnåriga gruppen. I samband med att källan för bekräftelsen byter fokus, från vuxna 

till jämnåriga, kommer ungdomarna att uppfattas som stående i opposition till 

vuxenvärlden.
40

  

 

Eftersom ungas kulturskapande och deras identitetsarbete är så nära sammankopplat kan 

man dra slutsatsen att det kulturskapande som unga sysslar med av egen fri vilja är 

starkt präglat av sökande och opposition, samt av ett behov av att skapa en kollektiv 

referensram i en verklighet som förändras mycket snabbt och som styrs av 

kommersiella krafter. I boken Ungdomskulturer skriver Ove Sernhede om ”unga 

subkulturer” och vad de fyller för funktion. Han menar att unga idag lever i ett snabbt 

föränderligt samhälle som skapar ett behov av att bearbeta ”sociala, psykiska, kulturella 

och existentiella villkor”
41

. Ur ett generationsperspektiv skriver han att det idag inte går 

att överta sina föräldrars erfarenheter på samma sätt som förr. Detta betyder att behovet 

av subkulturer har ökat. Sernhede skriver även om den starka koppling som finns 

mellan ungdomskulturer och de kommersiella krafterna i samhället. De kommersiella 

krafterna har lärt sig att effektivt utnyttja ungas kulturskapande för sin egen vinning och 

för att behålla unga människors intresse och uppmärksamhet.
42

 Frågan är om skolan har 

varit lika bra på att ta del av och använda sig av ungas egen drivkraft för att skapa 

utvecklande och inspirerande undervisning? 

                                                 
39

 Wrangsjö, Björn, ”Kliniska synpunkter på identitetsutvecklingen” i Hwang Philip (red.), Ungdomar 

och identitet, (Stockholm, 2006), s. 133ff. 
40

 Ibid. 
41

 Sernhede, Ove, ”Unga subkulturer” i Lindgren, Simon (red.), Ungdomskulturer, (Malmö, 2009), s. 79.  
42

 Ibid., s. 79f. 
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Oftast har ungdomskultur utvecklats utanför skolan, och den har inte haft någon plats 

eller stöd i den konventionella undervisningen.
43

 Det har talats om att skolan bidrar till 

så kallade moralpaniker eller mediapaniker, vi känner igen detta i debatterna om 

videovåld och rädslan för effekten av våldsamma tv- och datorspel. Skolans moralpanik 

innebär att den vänder sig mot ungas kulturskapande. Skolan förväntas upprätthålla en 

av vuxenvärlden godkänd kulturkanon. Lena Aulin-Gråhamn skriver om olika 

kompetenser som krävs för att jobba utvecklande med kultur i skolan. Bland annat tar 

hon upp det faktum att det är viktigt att som lärare ha kunskap om hur barn upplever 

och tolkar sin egen livsvärld. Hon påpekar att skolan ofta har varit avståndstagande 

gentemot den kultur som barnen har med sig utifrån. Hon menar att det har resulterat i 

att skolan har stängt ute barnen från det gemensamma kulturskapandet, vilket kan 

hämma deras förmåga ”att använda medier och estetiska uttryck kritiskt och kreativt.”
44

. 

Jan Thavenius tar upp det faktum att det har visat sig att lärare som undervisar i 

traditionellt estetiska ämnen har en mer normativ kultursyn än andra lärare. Det innebär 

att dessa lärare är av uppfattningen att den ”goda” kulturen leder till gemenskap och 

trygghet. Motsatsen, t.ex. ungdomskulturer, har blivit negativt laddat inom de estetiska 

ämnena.
45

 Skolan verkar alltså ha intagit en motståndsposition när det gäller 

ungdomskulturer, vilket kan leda till att ungas egen drivkraft och lust till estetiskt 

skapande inte kan utvecklas på samma sätt där som utanför skolans ramar. 

 

I kursplanen för bild fastställs det att bilder är ett av flera kunskapsförmedlande medier i 

skolan. Bilden skall bidra till möjligheten att ställa frågor, ifrågasätta och skapa egna 

ställningstaganden samt ”uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter”. 

Man menar i kursplanen att bildämnet skapar ”reflektion kring människors sätt att 

tänka, skapa och uppleva sig själva och omvärlden”.
46

 Bildämnet kan enligt kursplanens 

beskrivning anses vara ett stöd för eleverna i deras identitetsskapande. 

 

Bildämnet skall ge ungdomar en möjlighet att orientera sig i ”det kulturarv som skolan 

skall förmedla”
47

. Vad kulturarvet innebär har vi sett i tidigare citat från läroplanen: 

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.”
48

. Ett 

                                                 
43

 Sernhede, Ove, (2009). 
44

 Aulin-Gråhamn, Lena, ”Nya deltagare, nya möjligheter” i Skolan och den radikala estetiken, (Lund, 

2002), s. 60f. 
45

 Thavenius, Jan, (2002), s. 89ff. 
46

 Skolverket, Kursplan i Bild, (2000). 
47
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 Skolverket, Lpo94, s. 5 och Lgr11, s. 6. 
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övertagande av tidigare generationers kunskaper och erfarenheter är inte helt 

okomplicerat, eftersom utvecklingen går mycket snabbare nu än när man började 

undervisa barn i skolan. Enligt detta sätt att se på generationsskiften kan man anta att 

barn kommer att behöva kunskaper som vuxna inte har möjlighet att förutse. Därför 

krävs det, i bildundervisningen, en hänsyn till elevernas eget kulturskapande samtidigt 

som de får ta del av, och känna sig trygga med sitt kulturarv. Enligt den undersökning 

som Thavenius hänvisar till står det klart att det är lärarnas värderingar som styr 

undervisningen, inte elevernas.
49

 I en demokratiskt styrd skola skall dock värdegrunden 

skapas av eleverna och lärarna tillsammans. I ett annat stycke i kursplanen står det att 

undervisningen i bild har som syfte att garantera barns och ungas inflytande i kulturlivet 

och rätten till kulturell mångfald: 

 

Utbildningen hävdar barns och ungdomars rätt att till fullo delta i det 

konstnärliga och kulturella livet samt garanterar dem, tillsammans med 

samhällets kulturinstitutioner och fria kulturliv, rätten till kulturell 

mångfald.
50

 

 

Jag tolkar det som att skolan har ett ansvar att garantera att även ungdomskulturer har 

en given plats i bildundervisningen. 

 

Sammanfattning 

Här ovan har jag gått igenom hur man kan förstå den skol- och klassrumskultur som 

skapar förutsättningarna för att, som elev, utvecklas kreativt inom bildämnet. 

Genomgången bygger dels på skolans styrdokument, dels på forskares syn på 

bildämnet, historiskt och i nutid. Detta för att illustrera hur bildämnet bedrivs och vilka 

tankar som styr utformandet av undervisningen. 

 

Jag har också gått igenom hur forskarna ser på den kreativa processen och kopplat 

samman det med den sociokulturella teorin om lärande. Tillsammans med Vygotskijs 

tankar om kreativitet i barndomen bildar det ett teoretiskt perspektiv som resultatet 

kommer att redovisas mot. 

 

Dessutom har ungas eget kulturskapande belysts. Genom att ta i beaktande varifrån 

unga hämtar sin inspiration och drivkraft till skapande verksamhet tror jag att man 

bättre kan förstå hur bildundervisningen upplevs av eleverna. Genom att sammanföra en 

                                                 
49
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beskrivning av klassrumskulturen och en genomgång av ungas kulturskapande kan man 

bättre förstå bildämnets komplexitet och speciella utmaningar. 
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Metod 

Syftet med min undersökning är att utreda vilka faktorer inom bildämnet som fungerar 

hämmande respektive främjande på elevers kreativa utveckling. Jag vill öka förståelsen 

för hur man som bildlärare kan främja elevers kreativa utveckling och arbeta med 

elevers självkänsla i klassrummet. Fokus för uppsatsen är elevers egna uppfattningar 

och föreställningar om skolans bildundervisning och sig själva som kreativa och 

estetiskt skapande individer. 

 

Den metod jag har valt att använda mig av för att svara på uppsatsens forskningsfrågor 

är den kvalitativa intervjun. När jag valde metod tog jag hänsyn till uppsatsens syfte, 

fokus och forskningsgenomgång med teorier förankrade i den sociokulturella teorin om 

lärande. I boken Den kvalitativa forskningsintervjun står det att kvalitativa intervjuer har 

som intresse att ta reda på någonting om människors livsvärldar och erfarenheter genom 

professionella samtal.
51

 Detta sammanfaller väl med syftet och fokus för uppsatsen. 

 

I Examensarbetet i lärarutbildningen menar Johansson och Svedner att en av farorna 

med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att man kan få ett för ensidigt material. 

Författarna föreslår därför att, i fall där syftet och teorin kräver det, använda 

kompletterande metoder för att samla in material.
52

 Eftersom min teori och delar av mitt 

syfte handlar om att undersöka inom vilken klassrumskultur bildundervisningen sker 

kommer jag att komplettera studien med löpande observationer. 

 

I följande del av uppsatsen kommer jag att gå igenom hur jag har planerat och 

genomfört intervjuerna och observationerna och vilka forskningsetiska principer jag har 

tagit i beaktande. 

 

Urval 

Jag ville komma i kontakt med elever som hade ett aktuellt förhållande till högstadiets 

bildundervisning. För att komma i kontakt med denna grupp bestämde jag mig för att 

göra en förfrågan till slumpmässigt valda bildlärare verksamma på högstadiet i en 

medelstor svensk stad. Två lärare vid två olika högstadier visade intresse av att låta sina 

elever vara med i undersökningen. Det var också dessa två skolor jag sedan genomförde 

mina intervjuer och observationer på. Lärarnas medverkan och hjälp med att presentera 
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undersökningens syfte och villkor för eleverna var av vikt för att få till stånd lyckade 

intervjuer och observationer. 

 

Mitt mål var att få en så jämn åldersspridning på de intervjuade som möjligt, inom 

spannet 13-15 år. Detta på grund av att eleverna får antas ha olika erfarenheter, minnen 

och uppfattningar av bildundervisningen beroende på årskurstillhörighet. 

 

När det gäller antalet intervjuer som är passande för en undersökning menar Kvale att 

man skall fortsätta intervjua tills man har fått reda på det man vill veta, samt tills dess 

att mättnadspunkten, alltså när ingen ny information framkommer, möts. Han 

specificerar och säger att en vanlig intervjustudie brukar innefatta mellan 5 och 25 

intervjuer.
53

 Med tanke på den tid jag hade till mitt förfogande samt syftet för 

undersökningen, hade jag som mål att intervjua minst två och max tre elever i varje 

årskurs, alltså mellan sex och nio intervjuer totalt. 

 

Jag fick tillslut genomföra göra sex intervjuer. De intervjuade var tre flickor i årskurs 

nio och tre flickor i årskurs åtta. Eftersom det var frivilligt att ställa upp hade jag ingen 

möjlighet att styra över vilka elever jag intervjuade. Jag utgick från att alla elever som 

visade intresse av att ställa upp också skulle kunna bidra med intressant information om 

bildundervisningen. Alla de intervjuade eleverna var flickor, vilket måste antas påverka 

studien. 

 

Forskningsetiska överväganden 

När man gör forskningsetiska överväganden skall man ta hänsyn till tre parametrar, 

nämligen: värdet av det förväntade kunskapstillskottet, möjligheten till negativa 

konsekvenser för uppgiftslämnare samt eventuella negativa konsekvenser för tredje 

person.
54

 Detta betyder att man skall väga fördelarna eller värdet med att göra en 

undersökning mot eventuella nackdelar för dem som deltar eller berörs av 

undersökningen. För att minska risken för att någon skall drabbas av negativa 

konsekvenser har humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit fram etiska 

råd för hur man skall gå tillväga när man genomför en undersökning. Dessa etiska råd 

har fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 
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I min undersökning bedömde jag att risken för att undersökningsdeltagarna kommer att 

råka ut för negativa konsekvenser är relativt liten så länge jag genomför min 

undersökning och rapporterar mitt material i enlighet med de etiska reglerna för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Innan undersökningen inleddes skickades en förfrågan ut till berörda lärare. I förfrågan 

fanns information om undersökningens syfte, hur undersökningen skulle genomföras 

samt att det var helt frivilligt att medverka. Läraren informerade eleverna om 

undersökningen och delade ut ett informationsblad som eleverna kunde ta med hem till 

sina föräldrar/vårdnadshavare. Eleverna och deras vårdnadshavare fick sedan ta 

ställning till om de ville medverka i undersökningen eller inte. 

 

När detta hade skett, och jag hade fått klartecken från de två deltagande lärarna, åkte jag 

ut till skolorna för att genomföra intervjuer och observationer. De elever som hade visat 

intresse för att medverka fick på plats ytterligare information om hur undersökningen 

skulle gå till, att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst samt att de skulle 

avidentifieras i min rapport. Deras uppgifter skulle därmed vara konfidentiella, eleverna 

hade fått information enligt informationskravet och samtyckt till sin medverkan. 

Intervjuerna genomfördes på lektionstid i ett ostört grupprum i anslutning till bildsalen. 

Platsen och tiden för intervjuerna medförde att läraren visste vilka elever som deltog i 

undersökningen, vilket i sin tur skärpte kravet på konfidentialitet i rapporteringen av 

materialet. 

 

I bearbetningen av materialet har jag varit medveten om att viss information som 

eleverna har gett beträffande sina lärare och undervisningssituation kan vara känslig om 

det går att identifiera uppgiftslämnaren. Jag har tagit extra hänsyn till detta och så lite 

information som möjligt om eleven i fråga kommer att redovisas för att möta 

konfidentialitetskravet. Eleverna kommer inte att namnges i resultatet, det skall inte gå 

att utläsa vilken skola eleven i fråga går på. I resultatet har de intervjuade eleverna fått 

fingerade namn. 

 

Kvalitativa intervjuer 

Enligt Johansson och Svedner ger kvalitativa intervjuer ofta ett resultat som säger 

någonting om elevers attityder, förkunskaper, värderingar och intressen.
55

 Kvale menar 
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att den kvalitativa intervjun syftar till att ta reda på någonting om den intervjuades 

livsvärld i förhållande till ett på förhand definierat och avgränsat fall.
56

 

 

Enligt Kvale är tanken med kvalitativa intervjuer att kunskap kommer till genom samtal 

med de människor man vill veta någonting om. Kvale menar att den kvalitativa 

intervjun bygger på ett utbyte mellan den intervjuade och intervjuaren, och att det 

genom det utbytet produceras kunskaper om det ämne intervjun berör. I förlängningen 

menar Kvale att en kvalitativ intervju, inte bara genererar material och förklaringar för 

forskaren, utan också ger den intervjuade insikter om sin egen tillvaro och möjlighet att 

påverka den.
57

 

 

Planering och genomförande av intervjuer 

Efter beslutet att använda mig av kvalitativa intervjuer för att samla in material gick jag 

vidare med att bestämma hur pass strukturerade intervjuerna skulle vara och en 

intervjuguide upprättades. Efter den första intervjun analyserade jag intervjuguiden och 

ändrade på de frågor som jag ansåg behövde en annan formulering, detta blev min 

slutgiltiga intervjuguide (se bilaga 1). Enligt Kvale skall en intervjuguide innehålla en 

översikt av de ämnen som skall beröras samt förslag till frågor.
58

 Kvale skriver också 

om tematiska och dynamiska hänsynstaganden då man upprättar en intervjuguide. De 

tematiska frågorna tar hänsyn till frågans relevans för forskningsämnet, medan de 

dynamiska frågorna tar hänsyn till att skapa en fungerande relation mellan den 

intervjuade och intervjuaren.
59

 

 

De forskningsfrågor som har presenterats i ”syfte och frågeställning” kom att utgöra de 

tre ämnen eller teman som låg till grund för intervjuguidens struktur. 

Forskningsfrågorna bidrog med följande teman: elevernas uppfattning av 

prestationsnivå, elevernas uppfattning av lärarens förväntningar samt elevernas 

uppfattning av sitt eget estetiska skapande. Upprättandet av dessa teman syftade till att 

hjälpa mig att tematiskt hålla mig till ämnet. Under varje tema formulerades tre frågor 

av en öppen karaktär. 

 

Efter överläggande med min handledare bestämde jag mig för att ha en positiv ingång 

på frågorna för att om möjligt komma in på fler negativa upplevelser av bildämnet efter 

hand intervjun fortskred. Detta dynamiska hänsynstagande syftar till att bygga en 
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positiv relation mellan mig och de intervjuade. Många frågor har alltså fokus på positiva 

upplevelser eller beskrivningar av bildundervisningen.  

 

Johansson och Svedner menar att man i en kvalitativ intervju bör be de intervjuade att 

berätta om sina egna erfarenheter av någonting, snarare än att ge dem en abstrakt fråga 

rörande ett fenomen. De menar att man i den intervjuades berättelse skall söka svaret på 

de abstrakta frågorna.
60

 Detta är någonting som jag har tagit hänsyn till i utformandet av 

intervjufrågorna. 

 

Kvale skriver att den kvalitativa intervjun bygger på att man som intervjuare kan få den 

intervjuade att ge beskrivningar av det specifika snarare än om det allmänna.
61

 När 

intervjuguiden sammanställdes togs därför i beaktande vilka följdfrågor som kunde 

ställas för att specificera svar av för allmän karaktär. 

 

Att tänka på vid intervjuer 

Kvale påpekar att det är intervjuarens ansvar att skapa en atmosfär där den intervjuade 

kan känna sig trygg att dela med sig av sina erfarenheter och känslor. Detta gör man 

framförallt genom att informera den intervjuade om hur undersökningen kommer att gå 

till samt vilka etiska ställningstaganden man har gjort. Kvale säger också att man bör ge 

den intervjuade tillfälle att både före och efter intervjun ställa frågor. Man skall även ge 

den intervjuade tillfälle att, efter avslutad intervju, göra tillägg om det har uppkommit 

tankar och reflektioner under intervjuns gång. Ett annat sätt att skapa trygghet är att 

genomföra intervjun i enskildhet, så att den intervjuade vet att konfidentialitetskravet 

kan tillgodoses. 

 

Både Johansson och Svedner samt Kvale påpekar att den kvalitativa intervjun bygger på 

ett aktivt lyssnande från intervjuarens sida. Detta i syfte att skapa en förståelse för den 

intervjuades berättelse, vilket gör att man kan ställa relevanta följdfrågor. Om man inte 

lyssnar och följer med i samtalet finns det en risk att intervjun går från att vara kvalitativ 

till att bli en strukturerad intervju där intervjuaren bara betar av sina frågor utan hänsyn 

till den intervjuades berättelse.
62

 För att underlätta lyssnandet bör man spela in 

intervjuerna. Man bör även vara väl bekant med sin intervjuguide för att slippa vara 

rädd för att missa någon viktig del. 
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Johansson och Svedner menar att man under en intervju bör använda sig av tystnaden 

som frågemetod.
63

 Med det menar de att man som intervjuare inte skall känna sig 

stressad om den intervjuade blir tyst och fundersam. Faran menar Johansson och 

Svedner är att man då avbryter den intervjuade i sina tankar och inte får en så fullödig 

berättelse som möjligt. 

 

De intervjuer jag har genomfört har skett i avskildhet från andra människor i ett lugnt 

grupprum eller liknande. Eleverna har blivit informerade om syftet med intervjun samt 

om de etiska regler de kan förvänta att jag upprätthåller. Jag har använt mig av en 

diktafon för att registrera intervjuerna. Jag har också försökt vara så bekant som möjligt 

med min intervjuguide vid intervjutillfällena. 

 

Observationer 

Johansson och Svedner menar att observationer ofta fungerar väldigt väl som en 

kompletterande metod i kombination med antingen enkäter eller intervjuer.
64

 

Observationen är dock en undersökningsmetod med vissa begränsningar och dessa bör 

man vara medveten om när man planerar och genomför en observationsstudie. 

 

Jan-Axel Kylén skriver att observationen är den mest grundläggande metoden för 

informationsinsamlande, han menar att alla metoder för materialinsamlande innehåller 

någon form av observation. Men han nämner också några av de begränsningar som 

följer med metoden. Han menar att vi kan registrera det som händer, men observationen 

ger inte några förklaringar till det som sker, observationen avslöjar heller inte de känslor 

som en situation väcker.
65

 Genom en analys av observationsmaterialet i förhållande till 

ett kunskapsområde, en teori och/eller information hämtad från andra metoder kan 

observationen generera kunskap om ett fenomen.
66

 Kylén skriver att observationer 

bygger på att observatören använder sig av sina fem sinnen för att registrera vad som 

händer just nu, vi får alltså inte veta någonting om hur det har varit tidigare eller hur 

framtiden kommer att se ut.
67
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Planering och genomförande av observationer 

När man planerar en observation finns det olika faktorer man måste ta ställning till. 

Dessa ställningstaganden blir avgörande för vilken typ av observation man kommer att 

använda sig av. Faktorer att ta ställning till är t.ex. grad av struktur, hur aktiv och synlig 

observatören skall vara, vilken analysenhet man intresserar sig för samt vilken form av 

registrering man vill använda sig av. 

 

Kylén menar att det finns fyra typer av observationer: fria observationer, mätningar, 

utprövning eller övningar samt flöden. De tre senare varianterna kan beskrivas som 

kvantitativa och är inte av intresse för min studie. De fria observationerna däremot 

beskriver Kylén såhär: 

 

Med fria observationer menas att styrningen är måttlig och att det man ser, 

som är relevant, ska redovisas. Dokumentationen görs med fria ord och kan 

antingen skrivas ner eller spelas in för renskrivning.
68

 

 
 

De fria observationerna delar Kylén in i tre kategorier, nämligen: dagboksanteckning, 

kontinuerlig beskrivning och konkreta situationer. Dessa kategorier av observationer 

skiljer sig åt vad gäller strukturering och analysenhet. Dagboksanteckningarna är den 

öppnaste observationsformen, observatören väljer fritt vad som skall registreras, men 

det brukar finnas en struktur i form av en tematisk mall. Vid den kontinuerliga 

beskrivningen registreras en aktör i taget och man bortser från allt annat som händer. De 

konkreta situationerna innebär att man på förhand har bestämt sig för utvalda 

fokussituationer t.ex. svåra situationer, eller situationer då personer interagerar med 

varandra och registrerar dem.
69

 

 

Johansson och Svedner skiljer mellan kvantitativa och kvalitativa observationsmodeller 

där de kvantitativa innebär en fokusering på kategorisering och kvantifiering, i för- eller 

efterhand, av vad man har observerat. De kvalitativa modeller som tas upp är: kritiska 

händelser, löpande observationer, etnografisk observation samt sociogram. De två 

senare varianterna är för denna undersöknings syfte och tidsramar ointressanta eller 

omöjliga att genomföra. De kritiska händelserna bygger på att man vet ganska exakt 

vilka skeenden man vill observera t.ex. alla situationer då läraren ger eleverna 

instruktioner. Den löpande observationen innebär att man som observatör försöker 

skriva ner så mycket som möjligt om ett visst skeende. För att få ett relevant material 
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med hjälp av löpande observationen arbetar man utifrån tidigare fastställda 

frågeställningar.
70

 

 

Efter en genomgång av de observationsmodeller som Johansson & Svedner samt Kylén 

har presenteras har jag bestämt mig för att genomföra kortare löpande observationer 

under de intervjuade elevernas bildlektioner. Med observationerna vill jag framförallt 

undersöka klassrumskulturen under bildlektionerna. Jag har alltså inte på förhand ringat 

in några kritiska situationer/händelser som jag vill observera. Däremot har jag utgått 

från mina forskningsfrågor när jag utarbetade observationsmanualen.  

 

Johansson och Svedner har gjort upp en lista över vad en observationsmanual bör 

innehålla. Vid varje observation anser de att man bör registrera följande: observatörens 

namn, datum och tid, lokal, närvarande personer, observatörens placering i 

klassrummet, vilka förflyttningar observatören gör samt om man använder några 

hjälpmedel. Utöver detta skall man alltid specificera vilken analysenhet man har 

observerat, exempelvis elev för elev, läraren, klassrummet eller klassen som helhet.
71

 

Författarna skriver: 

 

För att observationerna skall bli meningsfulla och möjliga att analysera måste 

man ha gjort ett förarbete som mynnat ut i frågeställningar som styr vad som 

skall registreras. De beskrivningar man gör skall vara så fria från värderingar 

och tyckanden som möjligt. De ord som används bör vara beskrivande och ge 

detaljer om skeendet.
72

 

 

När jag upprättande observationsmanualen (se bilaga 2) utgick jag från mina 

forskningsfrågor och de teman som de gav. Fokus kom alltså att ligga på: värderande 

situationer i klassrummet, situationer där läraren uttrycker förväntningar på elevernas 

arbeten samt situationer där eleverna uttalar sig om sitt eget arbete. Under varje tema 

formulerades frågeområden eller situationer som jag ville registrera under mina 

observationer. Utöver detta följde jag Johanssons och Svedners rekommendationer på 

vad som skall finnas med i observationsmanualen. Som observatör förväntade jag mig 

att ha en inaktiv men synlig roll i klassrummet. 
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Bearbetning av materialet 

Här kommer jag att gå igenom hur jag har gått till väga för att bearbeta mitt råmaterial 

vilket består av observationsanteckningar samt inspelningar av intervjuerna. Jag 

kommer att redogöra för vilka val jag har gjort när jag har transkriberat, tolkat och 

redovisat mitt material. Eftersom jag har intervjuat förhållandevis få elever och varit på 

endast två skolor är alla resultat att ses som tendenser. 

 

Efter att ha intervjuat lyssnade jag igenom mitt material och transkriberade intervjuerna 

så ordagrant som möjligt. Enligt Kvale är transkriptionen av en intervju en fråga om hur 

den som transkriberar tolkar innehållet.
73

 Eftersom jag var den som både intervjuade 

och transkriberade känns det tryggt att säga att den mest väsentliga informationen i de 

intervjuades utsagor har kommit med i transkriptionen. Vid transkriptionen har jag, då 

jag tyckt att det spelar in i tolkningen av materialet, markerat då den intervjuade har 

tagit långa pauser, avbrutit sig mitt i ett ord eller tvekat i sitt uttalande. 

 

Johansson och Svedner skriver: ”Den uppgift som varje forskare står inför är att finna 

den struktur som döljer sig i det insamlade materialet och sedan presentera den så enkelt 

och överskådligt som möjligt.”
74

 De varnar för att presentera sitt resultat som en råtabell 

över vad informanterna i tur och ordning har svarat på intervjufrågorna. Johansson och 

Svedner beskriver vidare tre sätt att bearbeta kvalitativa intervjuer på, nämligen: 

gruppering av uppfattningar, gruppering av individer samt allsidig beskrivning av 

enstaka individer/fall.
75

 Av dessa tre sätt har jag använt mig av det första: gruppering av 

uppfattningar Det betyder att jag har strukturerat intervjumaterialet efter de olika 

uppfattningar som jag, efter genomlyssning, såg som de viktigaste för att ge svar på 

mina forskningsfrågor. Jag har i bearbetandet av materialet skapat en struktur som följer 

de temaområden som forskningsfrågorna har gett. Inom varje temaområde har jag sedan 

låtit materialet styra vilka kategorier av svar som säger någonting om den/de 

uppfattning/ar eleverna har inom frågeområdet. Observationsanteckningarna har hjälpt 

mig i min analys och kategorisering av intervjusvaren. 
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Resultat 

I resultatet kommer jag att redogöra för de kategorier av svar som går att urskilja i det 

insamlade materialet. Resultatet kommer att svara mot de frågeställningar som 

formulerades i inledningen, vilka sedan låg till grund för mina intervjuer och 

observationer. Utöver dessa tre kategorier har bearbetningen av materialet gett en 

ytterligare kategori, som tar hänsyn till de ramfaktorer som eleverna har nämnt finns 

inom bildämnet. 

 

Jag kommer att presentera de olika kategorierna och beskriva hur eleverna har resonerat 

samt utifrån vilka intervjufrågor resonemangen och åsikterna har framkommit. Jag 

kommer att illustrera resultatet med hjälp av citat ur intervjumaterialet. Eftersom 

materialet bygger på sex genomförda intervjuer och det inte går att kvantifiera svaren, 

kommer jag att ange om det är en majoritet eller enskilda elever som uttrycker 

någonting av det jag tar upp i resultatet. Enskilda elevers uttalanden väger lättare i 

resultatet än om flera eller en majoritet av eleverna har uttryckt ungefär samma sak, 

men eftersom intervjuerna är kvalitativa är enskilda elevers uttalanden om 

bildundervisningen fortfarande relevant att redovisa. De observationer jag har gjort har 

påverkat den tolkning jag har gjort av elevernas svar, men kommer i resultatet inte att 

redovisas mer än vid ett fåtal tillfällen vid de tillfällen då det är viktigt för att förstå just 

den situation eller det resultat jag avhandlar. 

 

Resultatet kommer vid behov att kopplas till de teorier och den forskningsbakgrund som 

jag har presenterat här ovan. En mer ingående diskussion av resultatet i förhållande till 

teorin och forskningsbakgrunden kommer att göras i uppsatsens diskussionsdel. 

 

Elevers uppfattningar av hög respektive låg prestation 

När det gäller elevers uppfattning av vad det innebär att vara hög- respektive 

lågpresterande i bildämnet finns det inte någon enda avgörande faktor. Det är snarare så 

att ett komplex av faktorer i samverkan bidrar till att man uppfattar sig själv eller någon 

i sin omgivning som hög- respektive lågpresterande i bild. De påverkande faktorer som 

eleverna har tagit upp i intervjuerna är bland annat betyg och bedömning, fritidsintresse, 

arbetsprocessen, uppfattningar om rätt och fel samt uppfattningar om hur man 

får/utvecklar färdigheter i bild. 

 

Det skall nämnas att eleverna var mer bekväma med att tala om vad som ansågs vara en 

hög prestation än en låg inom bildämnet. Vad detta beror på vet jag inte, men en 
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tolkning jag har gjort av svaren är att eleverna hade en på förhand formulerad 

uppfattning av vad de strävade mot vilket var en högre prestation. En lägre 

prestationsnivå var ingenting de strävade efter och därför ingenting de egentligen hade 

formulerat en åsikt om. 

 

Betyg och bedömning 

När det gäller betyg och bedömning är det lätt att tro att betygen fungerar som en 

drivkraft för elevernas arbete. Genom intervjuerna har det dock visat sig att elevernas 

kunskaper om vad som bedöms och betygsätts är bristfälliga. Elevernas uppfattningar 

om sig själva som skapande individer är inte nödvändigtvis kopplat till betyget i bild 

utan snarare till en fritidsaktivitet eller till jämförelser med andras bilder. I vissa fall 

påverkar dock bedömningen hur eleverna ser på sig själv och sitt skapande. 

 

De elever jag har intervjuat hade antingen fått ett betyg i bild eller väntade på att få sitt 

första betyg. Alla hade någon gång fått ett omdöme i ämnet. På frågan om de visste vad 

som bedöms i bild svarade ungefär hälften av de tillfrågade att de hade haft en 

genomgång av betygskriterierna i början av terminen. Den andra hälften hade inte fått 

reda på några betygskriterier med hänvisning till det nya betygssystem som snart skulle 

komma att tas i bruk. Oavsett om betygskriterierna hade presenterats för eleverna eller 

inte uppfattas de som luddiga och svåra att förstå: 

 

Malin: Förstår man betygskriterierna? 

Frida, Åk. 8: Oftast, men det är lite flum för att det skiljer sig ju från person 

till person och liksom man kan få veta, man får liksom aldrig veta att, a men 

du har G, a men vad behöver jag göra för att få VG då, ja läs 

betygskiteringarna ja men vilket av dom behöver jag vara bättre på och hur 

kan jag förändra det för att det skall bli bättre liksom. 

 

Vidare frågade jag vad de trodde att lärarna tittade på när de satte betyg. Jag undrade 

framförallt om de upplevde att det var deras färdiga bilder och/eller deras process som 

var betygsgrundande. Bland eleverna rådde en konsensus om att de färdiga bilderna 

alltid betygsattes. När det kom till hur man tog sig till väga, alltså den kreativa 

processen, var eleverna inte helt överens om hur eller om det var betygsgrundande. En 

elev uttryckte att ett betyg som tog hänsyn till processen skulle vara det mest rättvisa 

sättet att bedöma arbetet på. Detta på grund av att en bedömning av processen skulle ta 

bort behovet av att bedöma eleverna efter deras begåvning i bild. Eleverna som jag har 

intervjuat är i hög grad överens om att idéarbetet är viktigt för deras arbete i bilden: 

 

Anna, åk. 9: Vi får ju ett slutbetyg på våran färdiga bild som vi har gjort, sen 

vet jag inte dom kanske, dom tittar ju på oss undertiden vi jobbar men jag vet 
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inte hur mycket dom påverkas av det, hur vi arbetar under, eller hur vi tar oss 

tillväga med bilden. 

Malin: Hur viktigt tycker du att det är, hur man tar sig tillväga med bilden? 

Anna: Alltså jag tycker ändå att det är ganska viktigt för det är ju, det är ju 

det som gör själva resultatet i slutet också. 

 

För eleverna handlade det alltså om att producera ett tekniskt skickligt slutresultat 

eftersom de visste att det betygsattes. Men för elevernas eget skapande var 

meningen, idén eller genomförandet en viktig del som hade stor inverkan på deras 

självförtroende och deras uppfattning av prestation: 

 

Malin: Vad är det som avgör om någon till exempel får ett högt betyg eller är 

bra i bild? 

Clara, åk. 9: Vi diskuterade det någon gång typ i sjuan med våran lärare 

innan vi skulle få betyg och jag vet inte jag tycker typ betygsättningen är så 

konstig för att få ett högt betyg måste man ju kunna rita bra, alltså det spelar 

ingen roll om man har en bra idé, eller oftast om man vill ha MVG måste 

man kunna teckna bra eller nåt såntdära vilket jag tycker är ganska tråkigt, 

för att det kan ju finnas någon som kanske inte har en, jag vet inte den bästa 

tekniken eller någonting, men som har en jättebra tanke, jag tycker man 

måste utgå efter, alltså efter det, även fast någon är jättebra på att rita så kan 

den personen ha jättetråkiga idéer och alltså det tycker inte jag är lika bra. 

 

Anna, åk. 9: Alltså, jag tror inte det viktigaste är att rita bra, utan jag tror att 

det är att kunna, alltså, förmedla någonting med det hela, och det är väl det 

som egentligen är det roliga i allting att man kan få en känsla med det man 

gör och att man, eller alltså, för ja, förmedla känslor och skapa som små 

ögonblick som man tycker om och så där. 

 

I ungefär hälften av intervjuerna uttryckte eleverna att betygen i bild påverkade deras, 

eller någon annans, självförtroende negativt. Oftast handlade det om en kombination av 

att inte veta vad som krävdes för ett högre betyg och en besvikelse över att inte få ett 

högre betyg trots att de själva kände att de hade haft en givande och utvecklande 

process. Besvikelsen var i hög grad kopplad till en betygsättning som inte tog hänsyn 

till elevernas process: 

 

Anna, åk. 9: Om man har arbetet jättehårt med en bild också känner man 

själv att jag, jag blev väldigt nöjd med den här jag känner att jag har 

förbättrat mig och den blivit väldigt bra då så kanske läraren ändå säger a 

men du får ett G eller ett VG och inte får det högsta betyget som man själv 

kanske känner att man borde få, då blir det ju automatiskt så att man känner 

att man kanske inte är lika bra som man från början tänkte.  

 

Att ha ett fritidsintresse 

Under mina intervjuer nämndes fritidsintresset som en avgörande faktor för 

uppfattningen av prestation i bildämnet. Att ha ett fritidsintresse i bild var avgörande för 

om man skulle engagera sig i bildundervisningen och på så sätt få ett bra betyg. Bilden 

sågs som en hobby bland andra t.ex. fotboll. Om man inte hade med sig skapandet 
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hemifrån ansågs det vara svårt att prestera på en hög nivå. Man var tvungen att välja om 

det var bild eller något annat fritidsintresse man skulle engagera sig i och få bra betyg i. 

Bilden sågs i vissa fall som en förlängning av det man gjorde på fritiden och inte som 

ett ämne bland andra, där man kunde plugga för att få ett bra betyg. Bilden krävde 

utöver att man gjorde uppgifterna också ett djupare engagemang: 

 

Malin: Tror du att man kan bli bra i bild genom att gå på bara bildlektionerna, 

eller måste man ha ett ytterligare intresse? 

Anna, åk. 9: Nej, nej, jag tror, nej självklart kan man väl gå bara på 

bildlektionerna det tror jag självklart att man kan, sen om man har det som 

intresse hemma då har man ju alltså man tycker ju det är kul och sen om man 

tycker någonting är roligt då underlättar det ju också ofta så om man tycker 

fotboll är kul då leder det ju ofta till att man i slutändan blir bra för man 

tränar mycket och man gör det ofta. 

 

Malin: Är det, är det det som bedöms, slutresultatet? 

Emma, åk. 8: Alltså bland annat, det är typ om man har gjort skiss och sånt 

dära, men en skiss kan alla göra det är liksom bara hitta på, alltså dra några 

streck liksom, men få ett bra resultat kan inte alla få. 

Malin: Varför kan inte alla få det? 

Emma: För att alla har inte den talangen. 

Malin: Tror du det hänger mycket på talang? 

Emma: Ja, det är ett sånt ämne, precis som musik, man kan alltid plugga sig 

till G, men att få efter det så behövs det någonting till. 

 

En annan aspekt av fritidsintresset var att det var svårt för vissa elever att motivera sig 

att göra de uppgifter man fick i bilden eftersom de visste att de förutsättningar de hade 

utanför skolan var mycket bättre för kreativt skapande. För två av de intervjuade 

eleverna var det ett problem att de visste hur de skulle skapa på ett optimalt sätt, men 

inte ansåg att de kunde göra detta på bilden. De visste heller inte hur de skulle visa (eller 

bevisa) sina färdigheter för läraren: 

 

Malin: Vad är det som känns roligt med att uttrycka sig på det viset? 

Doris, åk. 8: Nä man är inne i sin egen lilla bubbla om man skall säga och det 

är någon slags euforisk känsla och det är jättekul. 

Malin: Går det att uppnå den här på bilden? 

Doris: Nä, faktiskt, nä för här är det ju tidspress såhär och här måste du göra 

det hära istället för att göra bara någonting helt, som ingen annan har gjort 

utan här är det mer: nu skall du hålla dig innanför ramar, vilket jag tycker är 

helt emotsatta vad bilden egentligen skall vara. 

Malin: Kan du tänka att det behövs några ramar för att man skall komma 

ingång? 

Doris: Jo det har jag ju, någon ram känner jag, men samtidigt så tänker jag att 

man skall inte alltså leverera en uppgift på ett fat, alltså man kan göra det 

säkert två tre uppgifter per år, men nu har vi haft bild i en halv termin och vi 

har säkert gjort fyra, fem uppgifter som har varit inom ramarna och det har vi 

gjort såhär på rad, på rad, på rad det finns ingen, jag upplever att det inte 

finns någon möjlighet att gå ut, alltså som göra någonting eget. 
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Övning ger färdighet eller att ha det lätt för sig 

Elevernas uppfattningar av på vilket sätt man får/utvecklar färdigheter i bildämnet kan 

delas upp i två kategorier. Den ena innebär att man säger att prestationen är kopplad till 

anlag, eleverna kunde benämna detta som talang eller ”att ha lätt för sig”. Den andra 

kategorin är de som upplevde att, för att prestera högt i bildämnet, krävdes mycket 

övning. Det är dock inte så enkelt som att dela in de intervjuade i två läger. En och 

samma elev kunde nämligen uttrycka båda åsikterna under samma intervju. Den elev 

som jag här kallar Anna talar i detta första citat om hur man får ett bra betyg i bild: 

 

Anna åk, 9: Jag tror att, som jag sa tidigare så tror jag att det underlättar om 

man har lätt för att teckna och såna saker, det tror jag. 

 

När jag ber henne att specificera vad som gör att någon har lätt för sig svarar hon: 

 

Anna: Alltså vissa har väl det sen dom var små, man satt och ritade mycket 

när man var liten och var liksom bara att det har liksom alltid varit en grej 

som man tyckt om, sen om man, sen kan man ju alltid träna upp det också. 

 

Anna har en uppfattning om att någon kan ha ”lätt för att teckna” någonting jag för till 

kategorin anlag, medan hon i det senare uttalandet har en mer ”övning ger färdighet”-

inställning. En ytterligare tolkning av hennes uttalande skulle kunna ge, att om man som 

barn har haft möjlighet att utveckla en medfödd talang kommer man att kunna dra nytta 

av detta för att prestera högt i bildämnet. Men det kan lika gärna innebära att hon har 

inställningen att övning ger färdighet. Det som dock står klart är att det bland de 

intervjuade eleverna finns en bild av att vissa kommer till bilden med ett försprång som 

tillskrivs en talang utöver det vanliga. Anna avslutar i citatet med att säga att man ”ju 

alltid kan träna upp det också”, vilket för mig indikerar att det myckna skapandet i 

barndomen inte är samma sak som att öva upp en färdighet i mer vuxen ålder. 

 

Vi ett antal tillfällen dök jämförelser mellan bild och idrott eller musik upp, framförallt 

då eleverna tillhörde de som trodde att man presterade bättre i bild om man hade anlag 

för det. Det framkom att ett antal ämnen i skolan så som idrott, bild och musik ansågs 

kräva någonting utöver plugg för att prestera högt, så som talang eller ett omfattande 

fritidsintresse: 

 

Clara: Jag tycker bild som ett ämne är ganska det är som typ gympa i gympa 

då måste man ju vara bra på allting för att få ett högt betyg men till exempel 

jag, jag är inte bra på gymnastik jag kommer typ aldrig vara bra på det så då 

sänks jag på grund av det men medans typ SO det är ju som ett ämne där man 

bara måste plugga in en massa, så antingen är man bra eller så är man inte så 

bra så det är som man kan inte göra någonting åt det, lite sorgligt. 
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Malin: Tror du det hänger mycket på talang? 

Frida, åk. 8: Ja, det är ett sånt ämne, precis som musik, man kan alltid plugga 

sig till G, men att få efter det så behövs det någonting till. 

Malin: Hur upplever du det? 

Frida: Lite skumt egentligen. 

Malin: Förutom musik, finns det några andra ämnen som är så i skolan? 

Frida: Idrott är väl lite grann så också. 

 

Bland eleverna fanns det alltså en ganska deterministisk inställning till prestationen i 

vissa ämnen. Som nämnts tidigare föredrar en övervägande majoritet av de intervjuade 

eleverna att lägga värde i den skapande processen framför slutresultatet. 

Bilduppgifternas slutresultat är för många elever kopplat till talang, någonting som man 

inte kan råda över. Eleverna skiljer mellan en tekniskt skicklig bild och en uttrycksfull 

bild och menar att de känner ett större behov av, och en större möjlighet att förkovra sig 

i, idéarbetet. Ändå ligger, i bildämnet, ett stort fokus på tekniker och slutresultat. 

 

Rätt och fel i bilden 

Vid några tillfällen kom vi under intervjuerna in på benämningar som rätt och fel, eller 

bra och dåligt. Jag var nyfiken på hur eleverna såg på detta. Finns det i bildämnet 

någonting som är rätt eller fel och i så fall, hur påverkar det elevernas syn på sitt 

skapande? 

 

Uppfattningen av rätt och fel är också det kopplat till vad elevern säger sig vilja 

förmedla med bilden. I vissa situationer är teknisk skicklighet rätt. I andra situationer är 

idén eller känslan med bilden det som upplevdes som rätt. Eleven nedan uttrycker detta 

på ett kärnfullt sätt: 

 

Malin: Vad brukar ni jobba utefter, brukar ni jobba efter idéer eller är det mer 

att det skall bli likt som är grejen? 

Bella, åk. 9: Alltså det är ganska olika när vi jobbade med typ surrealistiska 

bilderna då var det väldigt mycket med såhär idéerna och typ alltså såhära 

vad typ dom sakerna på bilden typ representerade och typ sånt där litegranna. 

Då behövde inte bilden i sig vara så jättefin utan det var mer liksom om man 

hade en bra idé och typ så, så då räckte det liksom det. Då var det som bra a 

men det beror ju som lite på vad man gör om man gör typ, om vi skall rita typ 

självporträtt då, då är det liksom man skall ju som nästan kunna se vem det är 

för att det skall vara liksom bra, man kan ju inte bara a det var tänk att det 

skulle se ut som henne men det blev typ en banan istället det kanske inte är så 

jättebra. 

 

Många gånger innebar orden rätt och fel en ambivalens och en möjlighet att göra en mer 

filosofisk tolkning av det egna skapandet. För eleven nedan innebär funderingar kring 
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rätt och fel en öppning för diskussionen kring vad som egentligen värderas och vem 

som har rätten att göra den värderingen: 

 

Clara, åk. 9: Man måste väl först få veta vad man gör fel eller vad som ser 

konstigt ut för att kunna förbättra, men a det är lite svårt för att om någon 

som jag till exempel skulle rita en streckgubbe också tycker jag den är 

perfekt, någon annan kan ju uppfatta den som helt fel. Bild är ett jättejobbigt 

ämne för att det är svårt att rätta alltså misstag det är som man vet inte vad 

som är rätt och vad som är fel. 

 

Eftersom elever är vana vid att skolan är textdominerad och att det intellektuella och 

objektiva värderas högre än det estetiska och subjektiva, blir bristen på en definition av 

rätt och fel i bilden en källa till frustration. Men det beskrivs samtidigt som befriande: 

 

Clara: Jag skulle inte säga att det är så mycket som är rätt eller fel men det är 

det finns ju ingen som kan komma och säga vad som är rätt eller fel utan det 

är väl en själv som avgör det, det beror ju på vad man själv vill ha eller vad 

man själv vill få ut av sin bild. 

 

Elevers tankar krig det egna estetiska skapandet 

Under den här rubriken kommer jag att ta upp vad eleverna har sagt om sitt eget 

skapande. Jag kommer att ta upp svar som har att göra med hur skapandet får eleverna 

att känna, inspirationskällor samt vad eleverna helst skulle syssla med för material och 

tekniker om de fick välja. I intervjuerna har det mest funnits uttryck för en skaparglädje, 

men det går också att urskilja en kontrast mellan elevernas tankar om det egna 

skapandet och det skapande de beskriver pågår på bildlektionerna. 

 

Vad vill man lära sig – vad får man lära sig? 

I intervjun har jag haft en fråga angående vad eleverna skulle göra om de själva fick 

bestämma över en bildlektion, en fråga om vad och hur de skapar på fritiden och en 

fråga om vilka tekniker och material som är mest använda i bildundervisningen. Det 

framgick ganska tydligt att de tekniker eleverna ville använda sig av och fann 

inspirerande inte alltid var de som användes i undervisningen. 

 

Det eleverna uttryckte att de ville syssla mer med på bilden var: fotografering, digital 

bildredigering, akvarell, tredimensionellt arbete, konstruktiv kritik, personligt 

uttryck/fantasi, fritt skapande och omväxlande material. I uttalandena om vilka tekniker 

och material eleverna helst skulle vilja använda under en bildlektion rymmdes moderna 

medier så som foto och bildredigering i datorn, bredvid en önskan om att jobba med 

varierande material och i både två- och tredimensionella tekniker. 
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En orsak till att eleverna ville prova på många olika material kan sökas i elevernas vilja 

i att uttrycka sig. Eleverna menade att slutresultatet inte var avgörande för uttrycket, 

men däremot vilket material man använde för att uttrycka sig. Ovanliga och nya 

material jämnade ut avståndet mellan de elever som ansågs vara tekniskt skickliga och 

de som inte var det och satte istället materialets uttrycksmöjligheter i fokus: 

 

Malin: Vad är det med akvarellen som du tycker är roligt? 

Bella, åk. 9: Jag vet inte, att det inte behöver vara så himla såhär strukturerat 

att man inte behöver planera så himla mycket utan att mer att det bara, det 

bara blir en bild och det typ färgerna flyter ut i varandra och då så man kan 

inte riktigt kontrollera det och då gör det ingenting ifall det såhär ser lite 

slarvigt ut för att det är som ändå lite tanken eller alltså jag vet inte att man 

inte behöver typ sitta och skissa så mycket innan och ba det måste se ut exakt 

såhära det måste vara helt perfekta linjer för att det skall se bra ut, typ så. 

 

Bella menade i sin intervju att hon inte var en av de högpresterande i bildämnet, men 

pratar ändå på ett livligt och inspirerande sätt om akvarellen som uttrycksmedel.  

 

En elev beskrev känslan av att få jobba med ett nytt material och vikten av att ha insikt i 

vilka material som finns att tillgå på bilden: 

 

Malin: Du sa det här med att man skulle få lära sig olika material till 

exempel, vilka material skulle du ta upp då? 

Doris, åk. 8: Jag skulle vilja material som jag tror att folk eller dom flesta inte 

riktigt vet om att det här finns och ändå ta upp alltså dom mest, mer vanliga 

materialen som olika akvarellfärger och kolkritor och sånt där men dra upp 

mer material och visa saker man kan göra som inte många visste att man 

kunde göra. 

Malin: Får ni göra sånt här i bilden? 

Doris: Någon gång ibland egentligen det mest tydliga det var förra lektionen 

det, jag tror egentligen det var den enda gången tror jag som jag minns i alla 

fall. 

Malin: Vad gjorde ni då? 

Doris: Då hade vår lärare hon hade hittat en nåt material, nåt papper av något 

slag också kunde man rita med kritor på det också men det som var så häftigt 

med det där det var att man kunde lägga över och lägga över lager på lager på 

lager och att det andra syntes inte man kunde lägga alltså gult på brunt och 

den bruna syntes inte så kunde man lägga brunt igen och gult igen så syns det 

inte vilka olika ton alltså toner som finns man kunde lägga vitt på svart och 

det svarta syntes inte, så det var väldigt kul att jobba med det. 

Malin: Vad händer när man får jobba med ett nytt roligt material? 

Doris: Men det blir som en rusch eller vad man nu skall säga det blir man blir 

euforisk nä det blir man ju inte, man blir, man blir så glad och man blir till 

sig speciellt när det finns andra också som delar samma känsla så är det ju 

ännu roligare. 

 

I den här elevens uttalande kan man läsa ut många av de faktorer som, för henne, gör en 

bildlektion givande och rolig. Det jag vill rikta uppmärksamheten mot är hur hon mot 



 35 

slutet av citatet menar att den gemensamma upplevelsen i klassen gör materialet ännu 

roligare att jobba med. Den gemensamma upplevelsen snarare än den individuella 

prestationen värdesätts här som en avgörande del i att lära sig någonting nytt. Hennes 

önskan att också göra alla i klassen medvetna om olika material, även de som inte så 

många känner till, talar till att det är det gemensamma skapandet och lärandet som hon 

vill ha ut av sina bildlektioner. 

 

När det kommer till att beskriva vilka material och tekniker som används mest under 

bildlektionerna är listan kortare. Eleverna får lära sig olika tekniker, framförallt blyerts, 

de får lära sig och öva på att uttrycka sig genom olika ismer och de får undervisning i 

konsthistoria. Alla dessa områden tycker eleverna är viktiga att kunna, men många 

efterlyser en variation. Framförallt saknar de den digitala sidan av bildskapande som de 

själva ser och upplever mycket av ute i samhället. Eleverna beskrev att foto och digital 

bildredigering var tekniker som inte togs upp i bildundervisningen på grund av brist på 

utrustning: 

 

Malin: Jag har en sån här fråga. Om du skulle få bestämma vad ni skulle göra 

på en bildlektion, vad skulle du helst vilja göra då? 

Anna, åk. 9: Då, eller, jag och mina kompisar vi tycker väldigt mycket om att 

fotografera och ställa upp såhär scener och ta kort och sånt så det skulle jag 

definitivt vilja göra på en lektion. 

Malin: Har ni möjlighet att fotografera här på skolan? 

Anna: Nej, alltså, vi har ju ingen fotostudio men det finns ju några kameror, 

det är ju inte dom bästa kamerorna direkt, men öm, det går ju, och sen kan 

man ju redigera i datorn, jag vet inte om dom har några bra program på 

skolans datorer men det finns ju program på Internet som man kan, fast det är 

ju inte det bästa heller. 

 

I den nu rådande kursplanen för bild står det att eleverna skall skapa bilder ”med hjälp 

av traditionella och moderna metoder och tekniker”
76

. I den nya läroplanen för bild i 

Lgr11 specificeras kravet på att få arbete med digitala tekniker på bilden ytterligare med 

målet att få utveckla förmågan till: ”Digital bearbetning av fotografier och andra typer 

av bilder.”
77

. Eleverna kan alltså finna stöd för sin efterfrågan av digitala tekniker i både 

den gällande och den kommande läroplanen. 

 

Lärarna på båda de skolor jag har besökt försökte, trots de knappa resurserna, använda 

sig av foto och digital bildredigering i sin undervisning. Dock förlitade de sig på att 

eleverna själva hade utrustning och att de hade kunskaper i bildredigering. De elever 

som inte hade det befann sig alltså i en mycket begränsad position då det gällde att 
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genomföra uppgifter med digitala inslag. En genomgång av bildredigerings-

programmens användningsområden var någonting som efterfrågades men inte togs upp i 

undervisningen, framförallt på grund av bristande kompetens hos lärarna. 

  

Källor till inspiration och skaparglädje 

Jag hade inga specifika frågor som tog upp var eleverna finner inspiration och 

skaparglädje. De frågor som handlade om minnesvärda skapande upplevelser och vad 

eleverna ville ha med i sin bildundervisning avslöjade dock mycket om detta. För att 

bildundervisningen skall vara mer än bara isolerade uppgifter gjorda i syfte att få betyg 

krävdes en källa till inspiration. Eleverna pratade sällan om sina upplevelser på 

bildlektionerna utan att ta upp varför de ville skapa, vad som drev dem och vad som 

gjorde att de kom ihåg en uppgift men inte en annan. 

 

Som jag nämnt i forskningsgenomgången är ungas kulturskapande nära kopplat till 

sökandet efter en identitet, speciellt i det åldersspann jag har intervjuat. I elevernas svar 

kan man se att det är just möjligheten att uttrycka identitetssökande frågor och insikter 

som ligger till grund för elevernas skapande drivkraft: 

 

Malin: Kan du berätta om nån uppgift som ni har haft som du har nåt starkt 

minne 

Anna, åk. 9: Då skulle vi göra en bilduppgift och göra en bild till någonting 

som I am, I will och I do, och då var det som foton man skulle ta och sen var 

det en som man skulle rita och det var I will det var som framtidsvisionen av 

en själv, och det tyckte jag var väldigt kul, jag minns att jag gjorde, ööm, jag 

gjorde en mage såhära som att jag vill bli mamma någon gång, och, vad 

gjorde jag mer, jag gjorde, eller ja just då så kände jag att jag ville bli 

makeupartist när jag blir stor, fast det känner jag inte längre, men och sen 

hade jag också ritat en studenthatt och lite, ja lite såhär smågrejer bara som 

jag tycker om. Nej jag tycker det var kul att göra och det känns också kul att 

titta på den liksom nu för det är mycket som har förändrats bara genom, bara 

med ett år, ja det var väl en bild som jag känner att jag tyckte var rolig att 

göra. 

 

Eleven ovan beskriver en uppgift som återfanns på båda de skolor jag har besökt fast i 

lite olika tappning. Syftet var i båda fallen att i bild göra en presentation av sig själv. I 

intervjuerna dök denna uppgift vid ett flertal tillfällen upp som ett exempel på en 

speciellt minnesvärd uppgift. En elev nämnde hur hon i uppgiften i fråga inte hade 

fokuserat så mycket på slutresultatet, utan snarare hade varit tvungen att jobba med 

bildspråk och symbolik: 

 

Bella, åk. 9: Man göra såhär ett inre självporträtt såhära, typ vad man var för 

någon typ av person typ på insidan så skulle man göra en bild av det typ 

såhära, och det var väldigt typ, det var kul att jobba med men det var också 
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ganska svårt att, såhära typ att inte använda så mycket typ ord och typ så, 

utan mer i bild grejs och så, det var lite svårt men det var kul. 

 

Eleverna upplever alltså stor tillfredställese i sin bildundervisning då de får möjlighet att 

uttrycka någonting. Detta har vi sett tidigare i resultatet då eleverna säger att de 

värdesätter en idé eller ett processarbete framför teknisk skicklighet. 

 

Vidare har jag i elevernas svar hittat olika källor till inspiration. Detta är kopplat till vad 

eleverna tar intryck av för material och medier och hur de omtolkar det i sin skapande 

aktivitet. De elever som uppger att de håller på med någon skapande aktivitet på fritiden 

nyttjar antingen traditionella material som blyerts eller akvarell, eller så finner de 

inspiration inom modern media och populärkultur: 

 

Frida, åk. 8: Vi har inte börjat jobba med reklamprojektet än och det är det 

enda liksom som jag ser som någonting i vikt egentligen, att förstå hur man 

bygger upp reklam för att det skall bli intressant vi har inte jobbat med text 

hur man lägger upp text för att man skall se texten än, med det är typ det som 

känns relevant, att kunna rita ett porträtt i blyerts känns inte sådära att man 

kommer ha användning för det om man inte blir konstnär eller liknande. 

 

Malin: Hur blev du intresserad av foto? 

Anna, åk 9: Jag vet inte riktigt, det har väl, det har liksom bara kommit, alltså 

jag har, jag har väl hållt på med det typ ett och ett halvt år nu kanske, för ett 

år blev det väl inget seriöst, men jag tycker det är kul att titta på såna här TV-

program som, som Americas Next Top Model då brukar dom ofta göra 

väldigt coola fotograferingar och alltså när jag såg det första gången så tyckte 

jag att det var väldigt liksom intressant och så, det behöver ju inte va liksom 

på det sättet att tjejen skall se bra ut och såna där grejer utan man kan ju göra 

det kul på andra sätt också, så det a. 

 

Malin: Håller du på med någon skapande aktivitet på fritiden? 

E6: Jag försöker lära mig skriva såhära japanska tecken med sånt hära coolt 

bläck. 

 

Många elever kommer till bilden med ett estetisk skpande som har sin utgångspunkt i 

det massmediala samhället. Även om man inte var en person som skapade på fritiden så 

hade man klart för sig vad, inom bilden, som var användbart i samhället, som i fallet 

med eleven som vill studera reklam. Även om blyertsteckning var vanligt som privat 

uttrycksmedel ville även dessa elever bli introducerade för nya material. Eleverna 

uttrycker att inspirationen till estetisk skapande ligger i moderna media, populärkultur 

och i det faktum att man utan ord kan uttrycka tankar och idéer. 
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Känslor av misslyckanden 

I elevernas uttalanden kring det egna estetiska skapandet på bilden och fritiden finner 

man också uttalanden som handlar om känslor av misslyckande. Dessa uttalanden 

avslöjar bland annat vilka krav eleverna känner att de inte kan leva upp till och i 

förlängningen var bildundervisningen bister eller inte har varit tillräcklig. 

 

De områden som eleverna har påtalat leder till känslor av misslyckanden eller motstånd 

är: rädslan för ett misslyckat slutresultat/att inte kunna visa på sina förmågor, ovana vid 

att arbeta processinriktat samt svårigheter att jobba inom det givna ramverket. 

 

Flest elever nämnde att de upplevde känslor av misslyckande då de inte lyckades 

förmedla den idé de haft i slutresultatet. Förutom frustrationen att inte kunna omsätta 

idé till handling uttryckte eleverna en rädsla för att inte kunna visa för läraren vilka 

förmågor man egentligen hade i bildämnet: 

 

Anna, åk. 9: Jag tycker väldigt mycket om att rita och skapa bilder och såna 

där grejer och det har jag gjort ända sedan jag var liten, och, ja mitt betyg 

känns ändå ganska viktigt men jag kände att jag kunde ju ha gjort så mycket 

bättre än vad blev i slutet så jag ville inte att hon skulle tro att jag inte kunde, 

för att jag vet att jag kan, så att, det var väl mest det. 

 

Clara, åk. 9: Ofta känner man att man kunde ha gjort bättre det är bara det att 

man fick igen inspiration eller man hade ingen som, just i den stunden hade 

man ingen fantasi, nä men så det blev som inte det, som det kunde ha varit. 

 

Eleven i det senaste citatet nämner att hon ibland känner att hon inte har någon fantasi. 

Att inte ha fantasi eller att inte veta hur man skall komma igång med den skapande 

processen är någonting som flera av eleverna har nämnt som en källa till missnöje med 

sitt eget skapande. I arbetet med uppgifterna på bilden upplever eleverna att det är 

kritiskt läge vad gäller fantasi och idéarbete så de skall sätta igång arbetet men också i 

färdigställandet av uppgiften. Det är då det avgörs om de kommer att uppleva 

inspiration och skaparglädje eller känslor av misslyckande och svårigheter: 

 

Clara, åk. 9: Jag tycker det kan vara jobbigt i början med alla uppgifterna för 

det är lite svårt när någon ber en att göra någonting ja men ba om, dom vi 

kommer till bildlektionen och så säger hon ja nu tillexempel nu så skall vi ju 

börja vi skall ta ett konstverk också skall vi göra det typ antingen 

surrealistiskt eller ja vad man vill och det är lite svårt att komma igång så det 

tycker jag alltid är jobbigt. 

 
Malin: Blev du nöjd, med uppgiften? 

Bella, åk. 9: Ja ganska fast jag typ hade jag förstörde den i slutet med att göra 

någonting konstigt så då vart det inte så jättebra, men ja. 
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En elev nämnde att hon behövde få hjälp med fantasin och förmågan att lära sig 

uttrycka någonting utöver det vanliga. Hon uttryckte att hennes uppfattning av sina egna 

begränsningar var någonting som ledde till missnöje. Även det faktum att läraren inte 

presenterar olika möjliga sätt att jobba med uppgiften på var frustrerande för henne. 

Även andra elever har kommenterat på det faktum att det inom bilden finns ramar och 

att de inte alltid är optimala för deras skapande: 

 

Clara, åk. 9: Öm, jag kulle vilja ha hjälp med att alltså att typ och lära mig att 

tänka i andra banor för oftast känner man att det finns en del gränser jag har 

lite svårt att som tänja dom gränserna, alltså man tänker a hon bad mig att rita 

en fågel men då tänker man bara a det är bara en fågel, men alltså jag vill lära 

mig att hitta någon sorts, hur skall jag förklara det här, ja men jag vill kunna 

bara använda min fantasi mer och typ sånt där. 

 

Frida, åk. 8: Det är typ men att ja nu skall jag rita någonting på ett papper, 

vad skall jag rita för någonting, det är mycket svårare, för att om det är typ en 

vägskylt då är det liksom färre alternativ för att det, det måste vara så mycket 

enklare gjort, bara en liten grej liksom det funkar inte med hur mycket som 

helst då försvinner jättemycket alternativ, men när du har fritt så kan du göra 

så mycket mer och då blir det mycket svårare att bestämma sig, och när man 

väl väljer så blir man så, åh som verkar så bra i huvudet så blir det aldrig bra 

på papper. 

 
 

De här två citaten visar på ett område då eleverna hade väldigt olika uppfattning om hur 

snäva respektive vida ramar de ville ha för sitt skapande. De flesta svarade att de ville 

ha vida ramar, men detta var oftast i kombination med att de skapade mycket på 

fritiden. För de eleverna handlade det om att de ville ha fria tyglar att fortsätta med sitt 

fritidsintresse på skoltid. För de som kanske inte hade en lika stor drivkraft från 

skapande på fritiden var snävare ramar viktiga för att förstå syftet med uppgiften och för 

att ge dem fokus i arbetet. 

 

Elevernas syn på läraren 

I det här avsnittet skall jag redogöra för elevernas utsagor om sina bildlärare; vad de har 

för roll och om läraren uttrycker förväntningar som på något sätt kan tänkas påverka 

elevernas självkänsla. Jag har bland annat frågat efter vilken hjälp eleverna får av sina 

lärare och vilken hjälp de känner att de skulle behöva. Jag har också haft frågor som 

handlat om vad eleverna upplever att de får hålla på med mest och vad de tror att läraren 

vill att de skall lära sig. 

 

Lärarens roll i klassrummet 

Eftersom det redan har framkommit att eleverna har en dålig orientering i kursplanen 

för bild får man anta att innehållet i bildundervisningen i stor utsträckning bygger på 
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lärarens egen tolkning av kursplanen och bedömning av vad eleverna bör och behöver 

lära sig. Elevernas möjlighet att påverka vilka uppgifter som skall genomföras är liten: 

 

Malin: Kan du tänka att det behövs några ramar för att man skall komma 

ingång? 

Doris, åk. 8: Jo det har jag ju, någon ram känner jag men samtidigt så tänker 

jag att man skall inte alltså leverera en uppgift på ett fat alltså int, alltså man 

kan göra det säkert två tre uppgifter per år men nu har vi haft bild i en halv 

termin och vi har säkert gjort fyra, fem, se…, fyra, fem uppgifter som har 

varit inom ramarna och det har vi gjort såhär på rad, på rad, på rad det finns 

ingen, jag upplever att det inte finns någon möjlighet att gå ut alltså som gör 

någonting eget. 

 

I citatet kan vi se att lärarens egna preferenser lyser ibland igenom i undervisningen. 

Detta var någonting eleverna uppmärksammade. Det handlar bland annat om vilka 

tekniker och ismer som lärs ut men också om hur läraren genom att använda sina egna 

färdigheter i bild sätter en standard för eleverna att leva upp till: 

 

Anna, åk. 9: Vi har hållt på mest med surrealism, ja klart mest surrealism, för 

att vi hade en lärare tidigare, vi har henne inte längre men hon var, hon var 

lite surrealistisk, nä men hon ville alltid att vi skulle hålla på med surrealism 

så att det har vi gjort jättemycket, så surrealism har vi jobbat mest med. 

 

Clara, åk. 9: När man är klar med en uppgift har dom sagt vad man kunde ha 

gjort bättre ja men det kan vara lite svårt att ta till sig det för att bildläraren är 

ju oftast jättebra på att rita så dom förstår väl alltså dom vet ju exakt vad som 

är bra och vad som är dåligt ibland kan man själv inte riktigt förstå vad dom 

säger. 

 

Under en lektion, med samma åk. 9 som Clara här ovan går i, observerade jag hur 

läraren tecknade på en elevs skiss för att visa hur man kan teckna en människa. När 

läraren hade lämnat bordet kommenterade eleverna på hur snabbt och lätt det hade gått 

för läraren att teckna, de konstaterade även att de inte skulle kunna få ett lika bra 

resultat själva. 

 

Det jag utifrån observationer och intervjuer har kunnat se är att läraren på grund av sin 

expertis i ett hantverk har stor makt att påverka vad eleverna lär sig och hur. Läraren 

sätter också upp den standard som eleverna har att förhålla sig till då det kommer till 

bedömning av prestation. 
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Elevernas krav och förväntningar på läraren 

Eleverna fick under intervjuerna frågor som handlade om vad de får för hjälp av sin 

lärare samt vad de känner att de behöver hjälp med. Det är framförallt i svaren på de 

frågorna som det går att utläsa vilka förväntningar eleverna har på sin bildlärare. Alla 

elever förutom en uttryckte att de saknade någonting i lärarhandledningen. De hade 

också åsikter om den hjälp och handledning de redan fick. 

 

Det eleverna upplevde att läraren ofta hjälpte dem med var idéarbete, konstruktiv kritik 

på deras arbeten, faktakunskaper om ismer och stilar och instruktioner i olika tekniker. 

Det eleverna uttryckte att de behövde mer hjälp med eller som de tyckte att de inte fick 

någon hjälp med var konstruktiv kritik på sina arbeten och idéarbete. Många av de 

intervjuade tyckte att de skulle behöva mer tid med bildläraren, den hjälp de sa att de 

fick ville de alltså i regel ha mer av. 

 

Clara, åk. 9: Alltså man kommer väl längre på det sättet att man få lära sig 

mer om olika stilar och lära sig om konstnärer och sånt men just eftersom 

lärarna inte har tid att jobba med varje elev var för sig så tror jag inte att man 

gör så mycket framsteg ändå inom hur man tecknar och sånt. 

 

Malin: Men hur funkar det med hjälp och kommentarer och så? 

Emma, åk 8: Ää, det är lite klurigt att få tag på henne för vi är rätt många, så 

a hon brukar väl oftast vara upptagen det är ganska mycket skrikigt hit och 

dit man springer fram och tillbaka hela tiden, letar efter grejer. 

 

En övervägande majoritet av eleverna som intervjuades uttryckte att de ville ha mer 

konstruktiv kritik på sitt arbete i bild. De ville veta vad de gjorde rätt och vad de gjorde 

fel. Eftersom eleverna upplevde att läraren i och med sin kompetens inom bildämnet var 

den som bestämde vilken standard som skulle vara gällande, ville de också ha 

konstruktiv kritik för att på ett bättre sätt kunna leva upp till denna standard. Eleverna 

uttryckte aldrig att de tyckte att konstruktiv kritik var svårt att ta utan snarare att de 

kunde uppskatta den eftersom det oftast också innebar att de fick uppskattning för det 

de hade gjort bra eller utvecklat. 

 

Frida, åk. 8: Man borde fortfarande få, få liksom kritik på ett annat sätt att, a 

men tänk på att du borde göra det här på ett annat sätt att ögonen blev inte 

proportionerliga, fast det går fortfarande inte riktigt att säga så för att det 

kanske var tanken och det kan vara svårt för läraren eftersom att ja men om 

det var tanken. 

 

Bella, åk.9: Men ibland så fick man ju veta såhär typ alltså såhär konstruktiv 

kritik nä men alltså liksom vad man kunde göra bättre men sen så oftast så 

fick man väl höra typ a om det var någon del i bilden som man hade gjort 

väldigt bra eller någonting som var väldigt fint typ så och det var ju kul att 

höra liksom. 
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Clara, åk. 9: Man måste väl först få veta vad man gör fel eller vad som ser 

konstigt ut för att kunna förbättra. 

 

Eleverna skiljer här mellan att få konstruktiv kritik på sitt hantverk och att få det på sina 

idéer. I det senare fallet uttryckte eleverna istället att de snarare behövde hjälp med och 

stöttning i sitt idéarbete. 

 

Bella, åk. 9: Alltså om man har en idé från början så kan man ju fråga henne 

ifall hon tycker att det är en bra eller typ sånt dära, och då kan man liksom 

diskutera den med henne och liksom så, och antingen så då blir man bara 

ännu mer säker på att man vill ha just den idén eller så blir man öö alltså 

såhär bestämmer man sig för att man inte vill göra just alltså såhär göra just 

efter den idén, så då får man ju som hjälp på det sättet i början, och sen så 

under tiden ifall någon behöver hjälp med typ a men jag vet inte riktigt hur 

jag skall göra så att det ser ut som att hon står i den här riktningen typ, och då 

får man hjälp med det och så, så är det typ att man får hjälp lite under hela 

tiden. 

 

Clara, åk. 9: Jag kulle vilja ha hjälp med att alltså att typ och lära mig att 

tänka i andra banor för oftast känner man att det finns en del gränser jag har 

lite svårt att som tänja dom gränserna alltså man tänker a hon bad mig att rita 

en fågel men då tänker man bara a det är bara en fågel men alltså jag vill lära 

mig att hitta någon sorts hur skall jag förklara det här ja men jag vill kunna 

bara använda min fantasi mer och typ sånt där. 

 

Utöver dessa specifika krav på lärarhandledning var det en elev som uttryckte att 

lärarens engagemang var en viktig faktor som bidrog till hur hon upplevde 

bildlektionerna: 

 
Doris, åk 8: Jag behöver en drive eller vad man skall säga och när jag känner 

att jag kommer till bilden så känner jag att jag inte har det, men det är för att 

man kanske kan göra det lite mer roligare nä men inte så att man kommer hit 

då vet man att den här uppgiften har, har hon gjort nu i flera i årtionden så då 

har hon ju säkert tappat alla engagemang för det. 

Malin: Är lärarens engagemang viktigt? 

Doris: Ja för när läraren är engagerad i elevens arbete så är det ju, då är det ju 

det någon slags, då blir man ju puschad för det, också blir man ju glad, men 

inte när läraren inte alls är engagerad och bara säger ni gör det här, det är inte 

så kul. 

 

Ramfaktorer 

En viktig del av bildundervisningen i skolan är att den präglas av en rad ramfaktorer. 

Med ramfaktorer menar jag sådant som varken ligger hos eleverna eller läraren utan i 

själva strukturen inom vilken undervisningen sker. Framförallt handlar detta om 

ekonomi, lokaler, materialtillgång, styrdokument samt tid och schemaläggning. 
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Här nedan kommer jag att redogöra för vilka ramfaktorer eleverna har nämt i 

intervjuerna samt hur det påverkar deras arbete under bildlektionerna. Eleverna har 

framförallt tagit upp tre faktorer som påverkar dem nämligen tidsfaktorn, den 

ekonomiska faktorn samt materialtillgången. Material och ekonomi har i många av 

elevernas uttalanden en stark koppling till varandra. 

 

När det kommer till uttalanden om material är det inte i första hand de traditionella 

materialen som eleverna tycker saknas utan mer moderna tekniker för bildredigering. 

Eleverna talar om teknik som datorer med bra mjukvara samt kameror av hög kvalitet. 

Två av eleverna uttryckte att de trodde att bristen på modern teknik på bilden berodde 

på skolans prioritering eller ekonomi. 

 

Bella, åk. 9: Finns typ på en dator tror jag någon gammal version av det så att 

det skulle ju, alltså det kostar ju, alltså photoshop kostar ju men det skulle 

ändå va bra att ha det på några fler datorer tycker jag så för att typ, ganska 

många har det väl hemma men kanske inte riktigt vet hur man hanterar det 

och då kan man ju lära sig det. 

 

Anna, åk. 9: Alltså det skulle ju vara jättekul om det fanns en fotostudio här 

på skolan men det har ju med pengarna att göra sen tror jag, jag vet ju att alla 

i klassen är ju inte lika intresserade av just bild, det finns ju andra ämnen 

som, eller andra saker som folk håller på med på fritiden också, ja. 

 

Vidare upplevde många elever en tidspress under bildlektionerna. Framförallt handlade 

det om de elever som på fritiden var vana att under långa perioder syssla med skapande 

verksamhet utan uppehåll. Två av de tillfrågade eleverna var också kritiska till hur 

mycket tid som gick åt till att få ordning på klassen, ha genomgångar, ta bensträckare 

samt plocka fram och städa undan. 

 

Doris, åk. 8: För mig är det ju så jag brukar ju rita ganska mycket hemma så 

sitter jag ju själv och bara lyssnar på musik men här känns det som att man 

inte liksom här skall du göra en uppgift också är det massa människor runt 

omkring och då måste ba komma på någonting för du har inte så mycket tid 

på dig. 

 

Malin: Finns det utrymme att göra om och prova sig fram i bildämnet? 

Frida, åk 8: Nja, vi har lite lite tid för det men, fast vi även har mycket tid på 

alla arbeten, vi har typ tre gånger det är typ sex timmar fast väldigt mycket 

försvinner från början av lektionerna. 

Malin: Varför då? 

Frida: Det är pratigt och lektionen börjar aldrig. 

 

Dessa ramfaktorer var någonting som eleverna upplevde som negativt för deras arbete i 

bilden. På en av skolorna jag varit på genomfördes ett försök att läsa bild varannan 

termin, i halvklass och med dubbelt så mycket tid per lektion. Eleverna på den skolan sa 
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att de uppskattade att ha längre sjok av tid att jobba på men kunde uppleva att de hann 

glömma vad de gjort på bilden mellan årskurserna eftersom de varannan termin inte 

hade någon bild alls. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Jag har här ovan presenterat resultatet av intervjuer med sex elever i högstadiet. 

Resultatet presenterar de kategorier av svar som materialet har gett efter bearbetning 

och analys. Resultatet presenteras i de fyra övergripande kategorierna ”uppfattningar av 

hög respektive låg prestation”, ”tankar kring det egna estetiska skapandet”, ”lärarens 

roll” samt ”ramfaktorer”. I resultatet har jag valt att inte kvantifiera svaren utan istället 

uppgett hur stor del av de intervjuade som har gett liknande svar och om det inom 

kategorierna finns svar som säger mot varandra. 

 

Inom kategorin ”elevers uppfattningar av hög- respektive låg prestation” har 

underökningen visat att fritidsintresse och anlag, snarare än betyg, är det som eleverna 

anser avgörande för om någon skall prestera högt respektive lågt i bild. Betygen är 

förvisso en viktig faktor i bildundervisningen men då främst som ett redskap för läraren 

att bekräfta, eller misslyckas att bekräfta, elevernas kreativa processer med. Det faktum 

att rätt och fel inte är absoluta termer inom bildämnet påverkar också elevernas 

uppfattning av prestation. 

 

Undersökningen ger, inom kategorin ”elevens tankar kring sitt eget estetiska skapande”, 

att elevernas på bildundervisningen helst vill få uttrycka sitt identitetsskapande genom 

fritt skapande. Fokus inom bildämnet ligger dock oftast på övning av hantverk samt 

traditionella material. Resultatet visar att eleverna i sitt skapande hämtar inspiration från 

populärkultur, vilket inte alltid stämmer överens med skolans estetiska fostran. Det skall 

sägas att det fanns en vilja att jobba mer med digital bildredigering men det fanns ingen 

utrustning eller kompetens till det. 

 

Det viktigaste resultatet inom kategorin ”elevernas syn på läraren” är att läraren har en 

stor makt att bestämma vad bildundervisningen skall innehålla. Det framkom även att 

läraren satte den standard som eleverna försökte leva upp till. Eleverna utryckte en 

önskan om att få mer konstruktiv kritik och hjälp med idéarbete. Eleverna ansåg också 

att läraren borde bedöma arbetsprocess framför den hantverksmässiga skickligheten. 

 

När det gäller kategorin ”ramfaktorer” ger resultatet att sådana områden som ekonomi, 

materialtillgång och tidspress påverkade elevernas självkänsla och kreativa utveckling. 
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Diskussion och analys 

Från början hade jag tänkt att denna uppsats skulle behandla elever med låg självkänsla 

i bildämnet och hur man som lärare kan tänka kring undervisningen i bild för att stärka 

dessa elever. I och med de elever jag har fått intervjua, vilka alla kan beskrivas som 

högpresterande i det avseendet att de får höga betyg i bild har undersökningen istället 

lett till insikter kring uppfattningar av hög respektive låg prestation inom bildämnet. Det 

har framkommit hur dessa elever tänker kring sitt skapande, men framförallt har det 

visat sig vilka behov hos eleverna som bilden borde ta hänsyn till. Eleverna kommer till 

klassrummet med ett behov av att uttrycka sig och om detta inte tillgodoses påverkar det 

elevernas självkänsla negativt. Undersökningen har sagt något om elevers behov och 

vilka faktorer som kan tänkas ge eleverna upplevelsen av flow i sitt skapande. Oavsett 

elevens prestationsnivå kan skapandet under bildlektionerna påverka deras självkänsla. I 

resultatet får vi inblick inom vilka områden man kan arbeta för att främja alla elevers 

självkänsla och kreativa utveckling. 

 

Innan jag kommer in på en djupare diskussion angående mitt resultat skall jag nämna 

två saker som jag ser som självklara för att kunna bedriva en fungerande 

bildundervisning. Det är två saker som också har kommit på tal i mina intervjuer. Den 

första är att eleverna får en kontinuerlig information om kursplanens mål och vilka 

betygskriterier de skall leva upp till. Den andra är att eleverna upplever att läraren är 

engagerade i deras arbete och i deras kreativa utveckling. 

 

Kulturen och prestationen 

I frågor som rör uppfattningar av prestationsnivå, t.ex. vad som gör någon bra/dålig 

inom bildämnet och vad som genererar höga betyg, framkommer förutom elevernas syn 

på sig själva och sina klasskamrater också uppfattningar om bilden som ämne och den 

klassrumskultur som präglar bildundervisningen. 

 

I forskningsgenomgången här ovan, kan man läsa om kulturen inom vilken 

bildundervisningen sker och hur det kan tänkas påverka elevernas syn på sig själva och 

sina prestationer. En sak som lyfts fram är de faser som bildundervisningen har 

genomgått, från att vara ett övningsämne, till det fria skapandet och vidare till att 

innefatta en kommunikativ sida. I elevernas svar kan man urskilja att de tre faser som 

Marner talar om
78

 också är aktiva i dagens bildundervisning. Eleverna uttrycker bland 

annat att man för att få ett högt betyg i bild måste vara bra på att teckna, en tydlig rest 
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från då bild var ett övningsämne, alltså ”den auktoritära” stadiet. Detta är en uppfattning 

som är väl förankrad bland de intervjuade eleverna och som i allra högsta grad påverkar 

deras självkänsla i bild. En övervägande majoritet av eleverna uttrycker under 

intervjuerna att skapandet på bilden är, eller borde vara, mer inriktat på själva uttrycket. 

Detta kan hänvisas till den tradition som förespråkade att elevens inre skulle få uttryck 

genom estetiskt skapande: ”det fria skapandet”. En av de intervjuade eleverna säger att 

det viktigaste och mest angelägna att lära sig i bilden är att kunna kommunicera genom 

t.ex. piktogram eller reklam. Detta kan hänvisas till den tradition som Marner menar 

håller på att bli rådande i skolan nu, nämligen den att skapandet inte är fulländat utan ett 

mottagarperspektiv. 

 

Eleverna lägger störst vikt vid de två faser som tidigare varit rådande nämligen: ”den 

auktoritära” och ”det fria skapandet”. Det skall sägas om dessa två faser, att de 

intervjuade eleverna föredrar ”det fria skapandet” eftersom det ger dem möjlighet att 

uttrycka sig mer varierat och personligt. Ramar för rätt och fel inom bilden är någonting 

som eleverna över lag har svårt för och som i ett fåtal fall höjer elevers självkänsla men 

i de allra flesta fallen sänker den. Samtidigt är det teknisk skicklighet som i många fall 

är den mest avgörande faktorn för om man anses vara högpresterande eller inte. Synen 

på bilden som ett övningsämne är fortfarande närvarande men också ifrågasatt. En 

övervägande majoritet av de elever jag har intervjuat har ett behov av att uttrycka sig på 

bilden, i detta behov ryms både ”det fria skapandet” samt ett kommunikativt inslag som 

växer sig allt starkare. Den tekniska skickligheten kan inte ges ett värde i sig i 

bildundervisningen, utan måste ses som nödvändiga färdigheter i det övergripande 

målet att eleverna skall kunna uttrycka sig och kommunicera med bild och form. 

 

I intervjuerna har eleverna vid flera tillfällen uttryckt åsikter om vad bilden anses ha för 

funktion i skolan. I enlighet med vad det står i forskningsgenomgången uttrycker 

eleverna att bilden inte är ett ämne som andra. De jämför bildämnet med t.ex. idrott och 

musik. I denna jämförelse ligger uppfattningen om att prestationen i dessa ämnen inte 

har med klassiskt plugg att göra utan beror på någonting annat, antingen en medfödd 

talang eller ett fritidsintresse. Jag kopplar samman denna uppfattning av bildämnet med 

den som Tomas Saar presenterat. Skolan är enligt Saar textdominerad och detta menar 

han sker på bekostnad av upplevelser och de gestaltande redskapen.
79

 Eftersom skolan 

har ett krav på sig att kunna värdera elevernas kunskap är det lätt hänt att ett ämne som 

inte i första hand bygger kunskap genom text hamnar i ett prekärt läge då det gäller att 

hävda sin rätt i skolan. De intervjuade eleverna ger uttryck för just detta då de inte kan 
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sätta fingret på hur man skall beskriva prestation i bild. Det gör även att ämnet mer 

klassas som en hobby än som ett ämne där eleverna får lära sig de grundläggande 

principerna för hur modern kommunikation fungerar. En kunskap som är mycket viktig 

för unga som växer upp i ett allt mer medialt samhälle. 

 

Vygotskij talar i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen om hur kreativiteten är en 

del av alla livets områden och hur det handlar om att skapa någonting nytt.
80

 I den nya 

läroplanen för grundskolan Lgr11 lyfts kreativitet fram som en viktig egenskap för 

skolan att fostra hos eleverna.
81

 Men det sägs inte i läroplanen när, hur och på vilket sätt 

kreativiteten skall utvecklas. Jag antar att det betyder att elever skall utvecklas kreativt i 

alla skolans ämnen. För att uppfylla målet i Lgr11 behöver skolan inse att det redan 

finns ämnen som under lång tid har specialiserat sig på kreativ utveckling och lärande, 

nämligen de estetiska ämnena, däribland bildämnet. För att lyckas fostra eleverna till 

kreativa individer tror jag att det krävs en uppluckring av synen på kunskap som enbart 

skriftligt traderad. Skolans undervisning måste kunna värderas enligt tanken om lärande 

och kreativ utveckling så som vi möter dem hos Vygotskij: genom kristallisering av den 

kreativa tanken och som ett sätt att lära sig i stort. Bildämnet borde istället för att allt 

mer marginaliseras värderas i sin egen rätt och ses som ett viktigt instrument för att 

uppfylla läroplanens mål. Undervisningen och bedömningen av elevernas kunskaper i 

bildämnet skall och bör inte likna det som sker i något annat ämne. Bildundervisningen 

bör bygga på en kunskap och respekt för elevernas kreativa process och på ett 

synliggörande av de kunskaper eleverna tillgodogör sig där. 

 

Skapande och kunskapande 

I forskningsgenomgången här ovan har jag gjort en koppling mellan kreativa processer, 

med det konceptuella rummet i centrum, och den närmsta utvecklingszon som återfinns 

i det sociokulturella perspektivet på lärande. Min tanke med denna koppling var att visa 

på att det lärande som sker inom bildundervisningen inte nödvändigtvis är så väsensskilt 

från det lärande som sker inom alla andra skolämnen. Utmaningen som jag såg den var 

att inom bildundervisningen finna en respekt för elevernas kreativa process och de steg 

som krävs för att utmana det konceptuella rummets gränser. Genom att koppla samman 

kreativ utveckling med lärande vill jag försöka uppmuntra till en bildundervisning som 

tar hänsyn till var eleverna befinner sig nu och hur långt de kan nå med ramar och hjälp 

anpassade efter deras utvecklingszon. Den kreativa processen har vissa steg som är 

avgörande för om de som skapar utvecklas i sin kreativitet. En grundläggande kunskap 
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kring denna, för ämnet specifika process, tror jag kan göra lärandet på bilden mer 

synligt för både eleverna och lärarna. 

 

Genom att fråga eleverna om de höll på med en skapande verksamhet på fritiden och 

vad det innefattade kunde jag få en bild av hur elevernas kreativa process såg ut. Jag 

fick en bild av vad eleverna behövde för att bli nöjda med sin insats och för att känna att 

de utvecklades. Jag har också, genom mina intervjuer, fått reda på hur eleverna 

upplevde att de jobbade i bildundervisningen; vilka ramar de hade samt vad de kände att 

de behövde hjälp och stöd i. Hos eleverna låg en kunskap, om än inte uttalad, om vilka 

steg de behövde gå igenom för att ta sig vidare i sin kreativa utveckling. Ibland 

uttrycktes processen i termer av att känna sig puschad eller hamna i ett flow, ibland 

uttrycktes den som en känsla av misslyckande då elevens kreativa process inte fick 

tillräckligt stort utrymme eller bekräftelse. 

 

Tankarna om den kreativa processen och ansatser utifrån det sociokulturella 

perspektivet på lärande är vissa steg av lärandet och utvecklingen undermedvetna. Den 

undermedvetna delen av en process är lika viktig som den medvetna delen. En av de 

saker som de intervjuade eleverna uttryckte att de behövde hjälp med på bildlektionerna 

var sin fantasi, eller som någon uttryckte det, att komma på idéer och komma igång med 

sitt arbete. Dessa undermedvetna delar av lärandet behöver inte, bara för att de är 

undermedvetna, vara osynliga. Jag tror att eleverna skulle må bra av att få bekräftat att 

det kreativa arbetet och lärandet är en process och att vissa delar av den processen sker 

undermedvetet. Många elever upplevde en stress över att idéarbetet var så abstrakt och 

osynligt. Jag tror att det går att göra de undermedvetna delarna av lärandet mer synligt 

genom att stötta eleverna i deras idéarbete. Framförallt behöver eleverna veta att de har 

tid på sig att förbereda sig och landa i sina idéer. 

 

I resultatet har jag bland annat tagit upp att elever har beskrivit en känsla av missnöje 

eller misslyckande då läraren inte lyckas bekräfta den process som eleven har gått 

igenom. En av de intervjuade eleverna berättade om hur hon hade genomfört en uppgift 

och känt hur hon hade utvecklats, men när detta inte bekräftades i ett socialt 

sammanhang skapade det en osäkerhet hos eleven om huruvida hon kunde ta sina 

nyfunna kunskaper på allvar eller inte. En av de intervjuade eleverna talade också om 

hur viktigt det är att tillsammans med andra få utforska nya områden och material inom 

bildämnet. Tanken om den kreativa processen lyfter den sociala sidan av skapandet 

fram som mycket viktig. Det är i det sociala sammanhanget som kreativiteten bekräftas 

och kan ta form. Det är tillsammans med andra, lärare och elever, som man kan utmana 
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det konceptuella rummet och vidga dess gränser. Detta kan bara ske genom att 

bildundervisningen som Marner beskriver det präglas av tolerans och utmaning.
82

 

 

I undersökningen har det framgått att tidspressen att hinna skapa någonting på 

bildlektionerna skapar stress hos eleverna. Eftersom bildämnet inte är tilldelat mer än 

ungefär en timma per vecka är det svårt för eleverna att få en upplevelse av att jobba 

processinriktat. Jag tror att försöket att ge eleverna dubbelt så mycket tid per lektion på 

bekostnad av att de bara får ha bild varannan termin kan vara en fungerande lösning. 

Det bygger dock på att eleverna under den termin de inte har bild fortfarande har någon 

estetisk verksamhet på schemat som kan ta tillvara på och synliggöra deras kreativa 

processer. I en av intervjuerna kommenterades även det faktum att kursen i bild 

innehåller många mindre och tidspressade uppgifter, vilket kanske inte alltid är 

gynnsamt om man skall utveckla ett processinriktat arbete. Jag tror att det är av vikt att 

skilja mellan de små uppgifter som har som syfte att låta eleverna bekanta sig med ett 

nytt material eller en ny teknik och uppgifter som handlar om att utveckla kreativiteten 

och ha en lärande process. 

 

För att garantera att elevernas hela process, medveten som undermedveten, får ta plats 

på bilden är det viktigt att lärarna har kunskap om den kreativa processen och kan lära 

eleverna att jobba i enlighet med den. Det finns en fördel i bilden i det att arbetet 

resulterar i någonting konkret, en slutprodukt. Genom att avdramatisera slutprodukten 

och göra alla steg i den kreativa processen mer synliga tror jag att lärandet på bilden kan 

uppvärderas och göras synligt för eleven. 

 

Det har framkommit i intervjuerna att eleverna vill jobba mer med digitala media och att 

de har stöd för detta krav i kursplanerna i bild. Det har också framkommit att eleverna 

hämtar mycket av sin inspiration till skapande i sökandet efter identitet och inom 

populärkultur. Detta stämmer väl överens med det som togs upp i 

forskningsgenomgången om hur och varför unga skapar kultur. Skolan måste bli bättre 

på att förvalta ungdomars egen drivkraft att skapa. Eftersom ungas skapande ofta är 

präglat av motstånd mot det redan etablerade kan det vara svårt att som lärare veta om 

det som upplevs provocerande är just vad som driver eleven att skapa över huvud taget. 

Bilden har en fördel i att det är ett ganska fysiskt ämne och den klassiska 

klassrumssituationen där eleverna skall sitta stilla, tysta och lyssna på läraren är 

uppluckrad. Lärarna i bildämnet har i och med det en fördel som borde utnyttjas. 

Bildlärare måste ta ett ansvar för att få eleverna att känna att de är medskapare av kultur 
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och inte hämmas i sitt skapande på grund av sitt kulturarv eller på grund av 

bildundervisningens utformning. Utmaningen är att hitta en balans där eleverna får 

utveckla ett tryggt förhållande till sitt kulturarv men också kan känna sig fria nog att 

opponera sig mot det på bildlektionerna. 

 

Fortsatt forskning 

Det finns som sagt mycket mer att göra inom ämnesorådet högstadieelever och estetiskt 

skapande i skolan. Jag skulle framförallt tycka att en studie i lärares syn på 

högstadieelever och deras möjlighet till kreativ utveckling skulle vara ett naturligt steg 

vidare. Ett annat område att fördjupa sig i är kunskapssynen och värderandet av kunskap 

i de estetiska ämnena. På en mer generell nivå skulle vidare forskning om hur 

kursplaner kommuniceras till eleverna och vilken insikt eleverna har i dessa vara av 

intresse. 
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Intervjuguide 

 

Teman 

- Elevernas uppfattning av prestationsnivån: 

o Berätta om en uppgift som du har starka minnen av. 

Följdfråga: kan du också berätta om en uppgift du är nöjd/missnöjd med? 

o Vad är det som avgör om någon är bra i bild? Ge exempel. 

o Hur viktiga är betygen för ditt arbete i bilden? 

Följdfråga: Vad tror du blir bedömt? Hur tror du att det bedöms? Vad tycker du 

skall bedömas? 

 

- Elevernas uppfattning av lärarens förväntningar: 

o Vad tror du att läraren tycker att ni skall lära er i bilden? 

o Vad får du för hjälp och kommentarer från din bildlärare? Ge exempel. 

Följdfråga: Vad vill du ha hjälp med? Hur har det påverkat dig? 

 

- Elevernas uppfattning av sitt eget estetiska skapande: 

o Om du fick bestämma över en bildlektion vad skulle ni göra då? 

Följdfråga: Vad har ni gjort mest på bilden? Material? Tekniker? 

o Håller du på med någon skapande aktivitet på din fritid? Berätta. 

o Hur känner du inför skapande verksamhet? 
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Observationsmanual 

 

Teman/Situationer 

 

Värderande situationer i klassrummet 

Klassrummet: 

- Vilken slags elevarbeten hänger på väggarna? 

- Vilka material och konstformer representeras (målning, skulptur, kollage; kubism, 

impressionism, grottmålningar)? 

- Presenteras någon konstkanon? Vilken? 

 

Elev/Elev: 

- Kommenterar eleverna varandras arbeten? Hur? 

- Vilka synliga effekter ger elevernas kommentarer på varandras arbeten? 

 

Situationer där läraren uttrycker förväntningar på elevernas arbeten 

- Genomgångar? Exempel som ges… 

- Vid individuell handledning? 

- Vid redovisningar? Vad lyfts fram, positivt/negativt? 

 

Situationer där eleverna uttalar sig om sitt eget arbete 

- Exempel på kommentarer. 

o Positiva eller negativa? 

o Reaktioner från andra elever på kommentaren. 

o Reaktioner från läraren på kommentaren. 


