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Abstract 

 

 

Syftet med min studie var att undersöka hur bildlärare på gymnasiets estetiska program 

uppfattade begreppet personligt uttryck samt hur de resonerade kring metoder för att utveckla 

det personliga uttrycket hos eleverna. Begreppet, som förekommer på flera håll i skolans 

styrdokument, upplevs av många pedagoger som diffust. Undersökningen bygger på 

litteraturstudier samt kvalitativa forskningsintervjuer, med fyra stycken bildlärare. Resultat 

visade, att de deltagande lärarna, hade varierande föreställningar kring begreppet. Samtliga 

lärare bedömde att de arbetade med att utveckla det personliga uttrycket hos eleverna och 

deras resonemang kring metoder resulterade i olika tillvägagångssätt. Jag anser att min studie 

har relevans för läraryrket, då ämnet i sin karaktär förvaltar elevens konstnärliga utveckling. 

Resultatet från diskussionerna kring metoder, kan även bidra till förfaringssätt för 

bildpedagoger, att eventuellt förhålla sig till i arbete med eleverna.  

 

Nyckelord: Bild och form, bildlärare, estetiska programmet, konst, kunskapsteorier   
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1.0 Inledning  

I kusen bild och form fördjupning 200 poäng på gymnasiets estetiska program står att läsa 

under mål, som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs ”Eleven skall kunna arbeta kreativt 

i två- eller tredimensionella material och tekniker och ha utvecklat ett personligt uttryckssätt” 

(Skolverket, 2008). 

Begreppet personligt uttryck används i olika sammanhang för att beskriva skapande 

människors uttryck. Detta sker både utifrån den, som själv skapar och utifrån den, som är 

betraktare. Upplevelsen av ett personligt uttryck hos en annan människas formulering är 

subjektiv, med andra ord är upplevelsen personlig. Människan, som uttrycker sig, behöver 

däremot inte uppleva sitt uttryck på samma vis som betraktaren. Det föreligger heller inga 

begränsningar på vilket vis det uttrycks eller vilka material eller verktyg som används (detta 

innefattar även kroppen som material och verktyg). Det behövs dock två grunddelar, för att ett 

personligt uttryck ska visualiseras, en människa och den människans uttryck. 

För en skapande elev/konstnär kan det vara förhållandevis enkelt att beskriva vad personligt 

uttryck betyder. När jag ställde frågan till en elev svarade hon ”det är hur man själv tolkar och 

bearbetar saker”.  

Det går med andra ord bra att beskriva vad uttrycket betyder utifrån egna erfarenheter. Jag 

kan se det hos elever, men det vaga begreppet kan vara svårt att förmedla till en elev. En 

kollega uttryckte det så här ”jag kan ju inte säga att en elev har svagt personligt uttryck, det är 

ju som att säga till eleven du har svag personlighet”.  

Det är i kombination med skolans styrdokument, som bland annat säger ”(…) erbjuda 

metoder, som ska ge eleverna förutsättningar att utveckla personligt uttryck (…)” Skolverket 

(Gy2011) och min egen undran och nyfikenhet över begreppets betydelse, som har lett fram 

till denna undersökning.  

Genom denna studie vill jag försöka ta reda på hur bildlärare definierar begreppet. Jag vill 

också få kunskap om hur bildlärare funderar och diskuterar runt arbetsmetoder för att utveckla 

elevernas personliga uttryck. Det är alltså inte själva arbetsmetoderna i sig, som är viktiga i 

den här studien utan hur lärarna resonerar kring dessa. Jag är också intresserad av att ta reda 

på vilka eventuella erfarenheter och kunskaper eleverna tillägnar sig genom att utveckla det 

personliga uttrycket. Genom att intervjua bildlärare och studera relevant litteratur så hoppas 

jag komma närmare ett svar i min undersökning.  

”Personligt uttryck” som begrepp är sammansatt. I ett första försök att ringa in det så har jag 

utgått ifrån Nationalencyklopedins ordbok (1996:575,490) där ”personligt” och ”uttryck” 

betyder följande: 
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Personligt adj. 3. Som på ett självständigt sätt uttrycker det säregna i någons personlighet. 

Uttryck subst. 1. Det att (tydligt) framföra viss tanke, åsikt eller känsla. 

Utifrån detta kan personligt uttryck betyda: ”att något, en tanke, åsikt eller känsla, som 

framförs av en människa kan spegla det säregna i hennes person”.  

Min undersökning vänder sig i första hand till bildlärare på gymnasiet, men även till andra 

estetlärare inom gymnasieskolan. 

 

1.1 Syfte och frågor  

Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur utvalda bildlärare i ämnet bild och form på 

gymnasieskolans estetiska program förstår och definierar begreppet ”personligt uttryck”. Jag 

vill också ta reda på hur lärare funderar och resonerar kring arbetsmetoder, som utvecklar 

elevernas personliga uttryck. 

Frågor: 

Vilka uppfattningar har bildlärare på gymnasiets estetiska inriktning om vad 

begreppet personligt uttryck är?   

 

På vilket vis beskriver lärarna hur de utvecklar det personliga uttrycket i 

elevernas lärande? 

 

2.0 Litteraturgenomgång   

I följande kapitel gör jag ett sammandrag av relevant litteratur och forskning kopplat till min 

undersökning. Jag börjar med att redovisa styrdokument från gymnasieskolans estetiska 

program. Vidare tittar jag på Cecilia Andersons undersökning om gatukonst som fenomen och 

praktik. Jag har valt gatukonsten som en aspekt på vad personligt uttryck kan vara. Jag går 

sedan över till kunskapskapsteorier relaterat till det personliga och avslutar med den kognitiva 

psykologins människosyn med koppling till ”tyst kunskap”. 
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2.1 Vad säger styrdokumenten 

 

I kommande avsnitt har jag valt att titta både på nuvarande styrdokument som är i bruk till 

och med läsåret 12/13, och de som ligger till grund för den nya gymnasieförordningen (Gy 

2011), vilka kommer att gälla fullt ut från och med läsåret 13/14.  

I 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) framhålls att:  

Skolans uppgift är: 

 (…) att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (…) skolan ska framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjlighet till sådana 

Under kunskaper och lärande står att läsa:  

Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 

utveckling (…) skolan ska stärka elevernas tro på sig själva (...)  

Under mål och riktlinjer står att läsa:  

 Skolan ska sträva mot att varje elev i gymnasieskolan tror på sin egen förmåga och sina 

möjligheter att utvecklas. 

Läraren ska: 

 (…) stärka varje elevs självförtroende så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. 

                                                                                                              (Lpf 94:3,4,9,11) 

 

I programmålen för Estetiska programmet framhålls att: 

I det estetiska programmet betonas den egna skapande verksamheten. Utbildningen ger 

förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande samarbete 

och ger tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig. Detta kan 

vara ett medel för personlig utveckling och självförverkligande och kan kombineras 

med ett allmänt estetiskt intresse (Skolverket, 2008). 
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2.2 Nuvarande betygskriterier för ämnet bild och form (I bruk till och med 

läsåret 12/13). 

I kursen bild och form fördjupning 200 poäng, står det i kriterierna för betyget Med väl 

godkänd (Mvg) ”Eleven använder ett personligt…bild- eller formspråk” i samma kurs för 

betyget Väl godkänd (Vg) står det ”eleven tillämpar två- eller tredimensionella tekniker i 

ett…personligt gestaltande” (Skolverket, 2008) 

 

2.3 Styrdokument i den nya gymnasieförordningen (Gy2011) 

I den nya gymnasieförordningen (Gy2011) kan vi läsa om ämnet bild och form, att ett av dess 

syften är att undervisning ska ”erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen 

attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck”. Vidare ska 

undervisningen i ämnet bild och form ge eleverna förutsättningar att utveckla följande 

”förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa 

processer” (Skolverket, 2010).  

 

2.4 Sammanfattning av styrdokument 

I de nuvarande styrdokumenten är betoningen på det personliga återkommande och är särskilt 

framträdande i betygskriterierna i ämnet bild och forms kurser. Även i målen för det estetiska 

programmet läggs vikten på det konstnärliga skapandet i kombination med det personliga.   

I den nya gymnasieförordningen (Gy20ll) är betoningen på det personliga inte lika 

framträdande i ämnets betygskriterier, emellertid återfinns begreppet som ett av ämnet bild 

och forms syften, samt att ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla det personliga 

uttrycket.  

 

2.5 Behovet att få berätta 

Cecilia Andersson menar att ”bildskapande kan vara ett sätt att formulera sig kring sin tillvaro 

och förstå sin omvärld, att göra avtryck i samtiden, att kommentera och ställa frågor, att 

kommunicera och skapa dialog” (Andersson, 2009:19f). Andersson framhåller att 

gatukonstnärernas engagemang ofta är starkt, för staden, dess platser och för rätten att få 

medverka i det gemensamma offentliga rummet. Utövarna utmanar stadens övergivna och 

bortglömda platser för att skapa nya användningsområden i det urbana offentliga rummet 

(2009:23). Andersson hänvisar till Kirsten Drotner, som beskriver hur experimenterandet hos 
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gatukonstnären inte enbart handlar om ett utforskande av färg och bilder utan också om ett 

undersökande av den egna identiteten, som genom processen vävs in i arbetet.” På denna nivå 

blir behovet att berätta, skapa och göra sig hörd en form av jagbekräftelse” (Andersson, 

2009:24f). Att ge uttryck för berättande, att skapa symboler, tecken och bilder är det som 

skiljer människan från andra arter. Berättandet är en grundförutsättning för människans 

möjlighet att tillhöra ett socialt sammanhang, att skapa en identitet att överleva. Anderson 

(2009:30) skriver: 

Gatukonstens bilder ger uttryck för identitetsskapande och argumenterar för rätten till 

det offentliga rummet, och visar på en vilja att synas och synliggör en kamp om 

stadsrummet och den offentliga miljön. Den explosiva kreativitet, som tar sig uttryck i 

form av gatukonst, där unga tar makten över sitt eget bildskapande och ger uttryck för 

sig själva och sin identitet, visar ett kunnande, som är inlärt men kanske outtalat.  

Genom att oavbrutet utveckla sin konstnärliga förmåga i kombination med ett 

livsvärldskunnande och samhällsintresse blir själva handlingen för många gatukonstnärer, 

enligt Andersson en ständig kunskapsutveckling. Andersson hänvisar vidare till Bernt 

Gustavsson, som menar att motorn för kunskap är det som uppstår i gränslandet mellan det 

kända och okända. Det frambringar nyfikenhet, lust och skapar drivkraften att ta reda på mer, 

att ställa frågor och leta efter svar. 

  

2.6 Det personliga i kunskapsteorier 

Bernt Gustavsson refererar till Michael Polanyis, som framhåller att kunskap är personlig och 

den är personligt integrerad. Att kunskapen är personlig betyder att den ”bärs av människor i 

deras kroppar” (Gustavsson, 2000:141). Bertil Rolf (1991) hänvisar vidare till Polanyis 

skrifter, som återkommande belyser betydelsen av kunskapens beroende av arv och 

traditioner. Människan ses som ständigt engagerad i olika kontexter Rolf (1991). Den 

kunskapssyn, som Polanyi refererar till i det sammanhanget, är den klassiska hermeneutiken 

den tolkande kunskapstraditionen. ”Det är inte genom att titta på saker, utan genom att ”vistas 

i dem, som vi förstår deras gemensamma mening” (Gustavsson, 2000:121). Här är inte 

människan friställd från kunskapen utan befinner sig ständigt i den. Det sociala och kulturella 

sammanhang vi har växt upp i ses som inbyggda i vår givna referensram. Utifrån denna 

bakgrundskunskap formuleras de verktyg vi behöver för att kunna ta tillvara en ny kunskap. 

Enligt Gustavsson är den gängse termen för detta i den moderna hermeneutiken förförståelse. 
 

När Polanyis söker stöd för sin slutsats ”att det är lönlöst att söka efter säkra 

kunskapskriterier” hänvisar han till Kants kunskapsteoretiska filosofi (Gustavsson, 2000:121). 

Kant såg på kunskapen som en handlingskraft, som bearbetar människans förståndsgåvor. 
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Denna teori ligger till grund för den idéhistoriska tanken att betrakta kunskap som en aktivitet 

med den utgångspunkten att kunskap är integrerat i personligheten. Detta sätt att se på 

kunskap får stor betydelse i pragmatismens
 
kunskapssyn, som menar att förmågorna är av 

större betydelse än föreställningarna. ”Veta hur” ses som grundläggande i förhållande till 

”veta att” (Gustavsson, 2000:121). 

 

2.7 John Deweys kunskapssyn  

En av den klassiska pragmatismens ledande pedagogiska tänkare är John Dewey.  Hans 

uttryck ”learning by doing” associeras starkt med hans namn. Deweys kunskapssyn har två 

dominerande drag. Det ena är tanken om människans förbindelse med naturen, sin miljö, 

vilket gör oss till en del av världen. Det andra är människans agerande i sin miljö och det är 

där, i själva handlingen, som kunskap uppstår (Gustavsson, 2000:143). I Deweys verk 

Demokrati och utbildning kan vi läsa (1916/1999) ” Färdigheter och sysselsättning måste 

utgöra basen i lärandet. Eleven lär sig vad han måste göra för att uppnå vissa mål” 

(1916/1999: 231). 

 

2.8 Fenomenologi, om kroppen och dess kunskap 

Enligt fenomenologin är kunskapen samlad i kroppen och uttrycks i vårt förhållande till 

världen. Gustavsson (2000) refererar till den franska filosofen Maurice Merleau-Pontys och 

hans undersökande om kroppens kunskap. Han menar att vi är ett med våra kroppar och 

kroppen skall förstås som existentiell, som upplevs och upplever på samma gång. Kroppens 

erfarenhet och upplevelse är det centrala i vår förståelse av omvärlden. Merleau-Pontys 

uttryck ”jag kan, alltså är jag till” var ett alternativ till Decartes ”jag tänker, alltså är jag till”. 

Tvärtemot Decartes filosofi att kropp och själ står skilda, så ser Merleau–Pontys kroppens 

nära relation till medvetandet. Det innebär att kroppens olika delar har en inre nära koppling 

till varandra. Ett exempel är talet, som formuleras genom ordets inre förhållande med tanken. 

Gustavsson (2000:75) citerar Merleau-Ponty:
 

Om jag med min högra arm griper tag i min vänstra, är min högra arm det subjektiva 

som griper, och den vänstra det objektiva som blir gripet. Men genom att jag känner att 

min vänstra arm blir gripen, blir denna det subjektiva som upplever den högra armen 

som subjekt. 

Med detta menade Merleau-Ponty att kroppen har den unika förmågan att vara subjekt och 

objekt på samma gång. Han framhöll vidare att vi uppfattar världen med våra kroppar. Vid 
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övergångsfaser i livet, när kroppen förändras, vid pubertet eller åldrande ändras också vår 

uppfattning om vår värld. 

 

2.9 Tyst kunskap och kunskap i handling  

Bertil Rolf hänvisar till Polanyi, som ansåg att all kunskap har en tyst dimension och omvänt 

ingen kunskap är helt tyst. Rolf (1991: 97) beskriver vidare:  

Personlig kunskap har integrerats så att den kan anta en tyst funktion. Personlig 

kunskap kan i någon situation användas som redskap för handling eller 

undersökning. Kunskap kan givetvis vara mer eller mindre personligt integrerad, 

mer eller mindre användbar.  

Polanyi menade att ”I det tysta, implicita, finner vi utgångspunkten för all annan kunskap” 

(Gustavsson, 2000:115). Bengt Molander berättar om hur den skymda och dolda kunskapen, 

den som inte står i fokus beskrivs av Polanyi som ”tacit knowledge”. Med det menar Polanyi 

att vi kan känna igen saker och vi kan göra saker utan att kunna tala om hur vi känner igen 

något eller exakt hur vi gör (Molander, 1993: 37). Cecilia Andersson (2009) beskriver vidare 

hur den ”outtalade” kunskapen hos många konstutövare är starkt kopplat till handling och 

görande. Den för med sig kroppslighet, upplevelse och sinnlighet och kan vara väl synlig även 

om den inte alltid är tydligt uttalad. I boken ”Kunskap i handling” beskriver Bengt Molander 

(1993) denna färdighet som en form av uppmärksamhet, som erövrats genom handling. 

2.10 Det namnlösa enligt Wittgenstein 

Enligt fenomenologin sitter, som ovan beskrivits, vår kunskap i kroppen och vår erfarenhet är 

således ett ”tyst kroppsligt vetande” (Gustavsson, 2000:108,73). Gustavsson (2000:110) 

hänvisar vidare till Ludvig Wittgenstein som i Traktats skrev ”varom man inte kan tala, 

därom måste man tiga”. Med det åsyftade han på kunskap, som förkroppsligas i konst, musik 

och litteratur. Inom konsten ställs endast existentiella frågor och kan därigenom inte få 

vetenskapliga svar. Konsten skulle endast praktiseras och inte teoretiseras. För den tyske 

filosofen Gadamer var det däremot av största vikt att se bedömning av estetik som kunskap 

och inte som subjektiva lösa åsikter. Han såg konsten som ett sätt för människan att förstå sig 

själv ”konst är kunskap och erfarenheten av konstverket betyder delaktighet i denna kunskap” 

(Gustavsson, 2000:214f).  
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2.11 Den kognitiva psykologin och tyst kunskap 

Olsson och Olsson (2007:82) beskriver att en grundläggande tanke inom den kognitiva 

psykologin är att varje människa är unik. Alla människor upplever och tolkar verkligheten 

utifrån sitt eget perspektiv och sina egna förutsättningar, där bara individen har vetskap om 

sin egen inre värld. Människor har oftast en avsikt med sitt handlande även om vi inte alltid är 

medvetna om detta. Genom att söka efter mening tolkar vi mönster och strukturer i den 

verklighet vi befinner oss i. Dessa strukturer fungerar sedan som kognitiva scheman och stöd 

för hur vi kan hantera och förstå vår omvärld. Genom ett kognitivt förhållningssätt kan vi bli 

medvetna om våra avsikter och om våra omedvetna tankar. Av tidigare erfarenheter kan vi ta 

lärdom och ökar då vår kunskap om oss själva och vår omvärld. Bertil Rolf (1991:75) 

beskriver hur begreppet ”tyst kunskap” närmar sig den kognitiva psykologins begrepp 

”schema”. Han hänvisar vidare till Kant, som menar att dessa scheman är en process eller 

funktion, som sorterar de erfarenheter vi tillägnar oss. 

 

2.12 Två perspektiv på kunskap 

 

Enligt Sven-Eric Liedman (2001) finns det två perspektiv på kunskap. Det ena är ett resultat: 

ett färdigt konstverk, ett färdigt komponerat musikstycke eller en maträtt. Det andra 

perspektivet på kunskap är att det är en process. Liedman (2001:255) skriver: 

 

Det är handen som efter år av träning lärt sig hur proportionerna blir de rätta för en 

lyckad sås; ögat som inte bara ser trästycken på hyvelbänken utan också dess plats i en 

möbel som ännu inte finns; de många timmarna vid pianot där öra, öga och fingrar lär 

sig samarbeta; år av grubbel, klottret på pappret, ändlösa diskussioner, dagdrömmerier 

och villospår på väg till beviset.  

 

I en skapande process ingår det att våga ta risker och att misslyckas. Att förkasta idéer men att 

våga fortsätta trots motgångar för att inte ge upp. Liedman (2001:255) skriver vidare: 

 

Men det är också försök och misslyckanden, plötsliga framsteg, lyckade samarbeten, 

misslyckat samarbete, möda och lätthet. Varje resultat är i processens perspektiv bara 

ett etappmål bortom vilket nya etapper tar vid. 
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2.13 Sammanfattning 

Sammantaget kan olika perspektiv anläggas på individen och hennes personliga kunskap.  

Enligt fenomenologin bärs kunskapen av människor i deras kroppar. Vår erfarenhet, skulle 

kunna liknas vid ett tyst kroppsligt medvetande och kan benämnas som ”tyst kunskap”.  Den 

”tysta kunskapen” kan även sägas ligga nära de kognitiva scheman, som för varje människa är 

grundläggande och unika. Kunnandet som finns hos konstutövare är starkt kopplat till 

handling och görande, kunskapen kan vara väl synlig, även om den inte alltid är tydligt 

uttalad och kan betecknas som ”kunskap i handling”. Synen på att kunskap är en process, 

innebär även att både motgång och framgång behövs för lärandet.  

 

3.0 Metod 

I följande kapitel kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga för att genomföra denna 

studie. Jag går igenom vilken metod jag har använt, urval, etiska aspekter, dokumentation, 

tillförlitlighet, hur genomförande har gått till samt hur resultat har bearbetats.  

 

3.1 Metodval 

Med anledning av studiens syfte, att undersöka hur bildlärare definierar begreppet personligt 

uttryck och hur de resonerar kring metoder för att utveckla elevernas personliga uttryck, 

kommer jag att använda mig av kvalitativ forskningsintervju. Utgångsläget är ett manus med 

sakliga, relevanta, stimulerande och öppna frågor, som bidrar till ett dynamiskt samtal.  

Den kvalitativa forskningsintervjun som metod inriktar sig på undersökningspersonens 

livsvärld och hennes relation till den. En halvstrukturerad livsvärldsintervju kan påminna om 

ett vardagssamtal men som professionell intervju har den ett syfte och en specifik teknik, 

vilket innebär att den varken är ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär (Brinkmann & 

Kvale, 2010:43).  

En intervjustudie är alltid i något avseende fenomenologisk om den ställer frågor om 

människors livserfarenheter. Jan Hartman menar att den fenomenologiska undersökningen 

kärna är att förstå själva tolkningsprocessen ”för att förstå meningen i en individs beteende 

måste den fenomenologiska undersökningen förstå upplevelsen från individens synvinkel” 

(Hartman, 2004:195). För att förstå individens tolkning av sin erfarenhet är den kvalitativa 

forskningsintervjun en metod att använda.  
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3.2 Urval till intervjuer  

Urvalet av personerna skulle vara relevant i förhållande till studiens syfte och dess 

forskningsfrågor. Därför tillfrågades bildlärare, som arbetar på gymnasiets estetiska program, 

med inriktning bild och form. Samtliga lärare arbetar på fyra olika gymnasieskolor. En av de 

tillfrågade lärarnas huvuduppdrag ligger dock på en gymnasieskola med en annan 

programinriktning än det estetiska. Eftersom läraren även tidvis arbetar på ett gymnasium 

med estetiskt program finner jag det relevant för dennes medverkan i undersökningen. Dessa 

fyra lärare valdes ut på grund av att jag sedan tidigare kände två av lärarna personligen, vilket 

skulle kunna underlätta för mig då jag kontaktade personerna. De andra två lärarna blev jag 

rekommenderad att kontakta via en kollega på skolan där jag själv arbetar.  

De intervjuade lärarna kommer att anges med fingerade namn. Jag kommer att kalla dem 

Måns, Eva, Anna och Susanne. I tabell 1 nedan illustreras lärarnas yrkeserfarenhet i antal år, 

relevant utbildning för yrket och om de själva är konstutövande.   

Tabell 1. Intervjupersonerna i undersökningen 

 

Lärare: 

 

Antal år i som lärare i 

gymnasieskola 

 

Utbildning (i urval): 

 

Konstutövande: 

Måns Sju år Bildlärarlinjen 3 år Ja, periodvis 

Eva Elva år  Bildlärarlinjen 4 år, 

Konstskola 4 år 

Ja, kontinuerligt 

Anna Tjugo år Bildlärarlinjen 3 år 

Konstskola 1 år 

Ja, kontinuerligt 

Susanne Tjugoett år Bildlärarlinjen 3 år 

Högskola med inriktning 

konst 1 år 

Ja, periodvis 

 

Måns har även arbetat med olika kulturprojekt och inom kursverksamheten med framför allt 

keramik. Anna har arbetat som konstpedagog och inom kursverksamheten i keramik. Susanne 

har arbetat som konstpedagog. Samtliga lärare har mycket god vana från bildundervisning. 

Att lärarna även hade egna erfarenheter av konstutövandet gav en viktig infallsvinkel i min 

undersökning då det medförde en subjektiv förståelse av skapandeprocessen.  
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3.3 Etiskt förhållningssätt 

Samtliga av respondenterna kontaktades via e-post innan intervjuernas fullföljande och 

informerades om studiens syfte, där fanns också en förfrågan om de ville delta. De 

informerades även om vilka risker och fördelar som kan vara förbundna med deltagande i 

forskningsprojektet. Detta upplägg beskriver Brinkmann & Kvale (2009:87) och 

Vetenskapsrådet (2002:9) som ”informerat samtycke”. Lärarna upplystes även om att 

intervjuerna skulle spelas in på diktafon och försäkrades om att ingen annan än intervjuaren 

skulle lyssna. Efter bearbetning av intervjumaterial så skulle ljudupptagningen raderas. 

(Johansson & Svedner, 2010; Brinkmann & Kvale, 2010). Den information som 

respondenterna fick i samband med när de tillfrågades att medverka i studien var sparsam, 

detta för att respondenterna ska kunna ge omedelbara och oförfalskade svar (Brinkmann & 

Kvale 2009). Alla som deltog i undersökningen har själva fått avgöra om medverkan. De 

informerades om att eventuella avhopp inte medför några negativa följder eller otillbörliga 

påtryckningar Vetenskapsrådet. För att uppnå konfidentialitet i studien garanterades full 

anonymitet genom kodade namn på respondenterna och berörda skolor (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

3.4 Intervjufrågorna  

Det var viktigt att utforma intervjufrågorna utifrån undersökningens syfte för att i möjligaste 

mån besvara dess forskningsfrågor. Jag förberedde intervjufrågorna genom att framställa två 

intervjuguider, en med studiens tematiska forskningsfrågor och en annan med de frågor, som 

skulle ställas under intervjun (se bilaga 1). Intervjufrågorna bör formuleras i ett vardagligt 

språk, som hör hemma hos intervjupersonen, medan forskningsfrågorna vanligen formuleras i 

ett teoretiskt språk (Brinkmann & Kvale, 2010).  

Intervjun delades in i tre delar. I del ett lades betoningen på att i första hand komma igång och 

få intervjupersonen att känna sig bekväm och avspänd. Brinkman & Kvale (2010) menar att 

denna första del är avgörande i en intervjusituation för att skapa god kontakt mellan 

respondenten och intervjuaren. Här fick respondenten berätta om vad hon undervisade i och 

hur länge hon hade arbetat som lärare, vilken utbildning hon hade, och om personen själv på 

något vis arbetade med konstnärligt utövande.  

Den andra delen av intervjun behandlade de centrala frågorna; vad betyder ”ett personligt 

uttryck” för dig, på vilket vis arbetar du med att utveckla detta hos eleverna, ser du en 

utveckling av det arbetet hos eleverna, och i så fall hur.  
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I den tredje delen fick intervjupersonen möjlighet att lägga till eventuella frågor eller tankar, 

som uppkommit under intervjun. 

 

4.0 Genomförandet 

Intervjuerna spelades in på diktafon och mobiltelefon för att bevara alla sagda ord samt tonfall 

och eventuella pauser. Under den första intervjun användes endast diktafon men i de tre 

följande intervjuerna använde jag mig av den dubbla uppsättningen inspelningsutrustning, 

detta för att försäkra mig om att intervjun verkligen spelades in Brinkmann & Kvale (2009). 

En av respondentens svar föll bort under ljudupptagningen men då det bara var helt kort 

kunde svaret besvaras via mail. En intervju spelades in på respondentens arbetsplats, en 

intervju genomfördes i respondentens hem och två spelades in på intervjuarens arbetsplats i 

ett ostört arbetsrum. Tid för intervju var mellan 30 och 45 minuter. 

 

4.1 Dokumentation 

Nedan följer en presentation om hur omarbetningen av intervjumaterialet har gått till. De 

inspelade intervjuerna transkriberades manuellt och ordagrant på dator någon dag efter det att 

intervjuerna var gjorda. Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en 

annan (Brinkman & Kvale, 2009). Intervjuerna lästes sedan igenom flera gånger för att på vis 

få en förståelse för helheten, relevanta meningar ströks under och överflödig text valdes bort. 

I enlighet med Kvale och Brinkmann kategoriserades svaren därefter i tematiska delar och 

analyserades. De fyra intervjuerna resulterade i 29 sidor obearbetat material. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Styrkan i min undersökning är att de intervjuade lärarna har en lång erfarenhet av sitt yrke 

som bildlärare. Det faktum att jag har använt dubbel inspelningsutrustning och att jag direkt i 

anslutning till intervjun lyssnade igenom materialet, för att fånga upp eventuella förekomster, 

säkerhetsställer delvis studiens reliabilitet. Något som skulle kunna vara en svaghet är min 

ovana att intervjua och att jag möjligen har ställt ledande följdfrågor. En annan nackdel är att 

jag känner flertalet av respondenterna vilket kan påverka resultatet.   
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4.3 Analys av data 

Genom att läsa igenom intervjusvaren åtskilliga gånger blev några teman klart formulerade. 

”Att analysera betyder att separera något i delar eller element” (Brinkman & Kvale, 2010: 

210). Jan Hartman (2004:195) beskriver vidare att analysen innebar att tolka den data, som 

har samlats in, vilket innebär ”att tolka något redan tolkat”.  

 

5.0 Resultat och analys 

Resultatet kommer att presenteras efter olika teman kopplade till intervjuguiden och 

rapportens forskningsfrågor. 

 

5.1 Betydelser av personligt uttryck 

En viktig del av denna undersökning var att ta reda på vilken föreställning deltagarna i studien 

hade gällande begreppet personligt uttryck. Tyckte deltagarna ungefär likadant eller fanns det 

skillnader?  Det visade sig att det fanns många olika uppfattningar om begreppet, vilket även 

kunde förändras beroende på sammanhanget och i vilken roll deltagarna befann sig i (som 

betraktare, som utövare eller utifrån lärarens roll som bedömare). En respondent kan 

förkomma i mer än ett svarsalternativ och det utesluter inte heller att respondenterna kan hålla 

med i flera av svaren även om de inte uttryckte detta under intervjun. För att förtydliga för 

läsaren och belysa skillnader och likheter så kommer jag att presentera den första kategorin i 5 

antal underrubriker som är följande: 

 Vad är ett personligt uttryck? 

 Uppfattningen av begreppet som betraktare 

 Uppfattningen av begreppet som utövare 

 Uppfattningen om begreppet utifrån lärarens roll som bedömare 

 Processen och sammanhangets betydelse för det personliga uttrycket 

 

5.2 Vad är ett personligt uttryck? 

Under den första inledande rubriken har deltagarna helt kort svarat på frågan vad ett 

personligt uttryck kan vara. Citaten nedan visar på mångfalden av uppfattningen av begreppet 

(och svårigheten med att avgränsa betydelsen). 
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…personligt uttryck, det är väl när det läggs till någonting på något sätt till det man gör, 

som gör att det inte bara är en kopia eller att man avbildar någonting… utan att man 

lägger till någonting själv. (Eva)  

…jag tänker att det är något slags inbakat det här personliga uttrycket, hur man 

förhåller sig till sakerna och sen gestaltar det… det är ju ändå utifrån ens person man 

gör det. (Måns) 

…något som inte är så perfekt... alltså det här som vi har som idealbild…den 

[elev/konstnär] som har tagit ett steg från det…gör att jag upplever det som personligt. 

(Susanne) 

…det är ett väldigt vagt begrepp att röra sig med tycker jag… jag menar allt en 

människa gör är väl personligt. (Anna) 

 

5.3 Uppfattningen om begreppet som betraktare 

Den här aspekten tar upp hur man som åskådare kan erfara ett personligt uttryck. Nedan 

beskriver en av deltagarna hur hon, som betraktare upplever ett personligt uttryck och att den 

upplevelsen bottnar i en personlig erfarenhet: 

...så tänker jag att personligt uttryck är en upplevelse, alltså att jag som individ kan 

uppleva något som personligt uttryck och att det är individuellt. En annan person 

upplever något annat som personligt uttryck, så det är min egen upplevelse. (Susanne)  

 

5.4 Uppfattningen om begreppet som utövare 

Samtliga deltagare i undersökningen har erfarenhet av det egna skapandet och kan på så vis 

förhålla sig till begreppet utifrån det. Nedan ger en av deltagarna exempel på hur det kan 

upplevas att vara i en skapande process och att ett personligt uttryck inte är beständigt utan är 

under progress.  

…ja, för som utövare så handlar det mycket om att vara inne i en process, att hålla på 

och hålla på för att komma dit. Och även om du upplever att du har kommit dit så måste 

du nästan börja om, för det är inte så att man håller på och är färdig och nu har jag ett 

personligt uttryck för resten av livet för så är det ju inte. För även mitt personliga 

uttryck kan ju bli som en schablon, för mig själv, om jag bara hela livet upprepar. 

(Susanne)  
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5.5 Uppfattningen om begreppet utifrån lärarens roll som bedömare 

I det här perspektivet beskriver deltagarna hur de upplever personligt uttryck utifrån deras roll 

som lärare och påtalar skillnaden mellan att vara endast åskådare av ett personligt uttryck och 

bedömare. Samtliga lärare menade att det behövs flera komponenter för att bedöma ett 

personligt uttryck. Det framkom också att det kan vara problematiskt att förklara begreppet 

för eleverna då en tydlig definition saknas.   

Nedan beskriver Måns hur han kommunicerar kring begreppet med eleverna.  

…för det första tycker jag att de är ganska vaga, betygskriterierna…jag brukar säga till 

eleverna när vi diskuterar det här…dels handlar det  ju om idéerna det är en viktig 

grundstomme, men det räcker inte bara med idéer utan du måste göra något så 

genomförandet är viktigt…hur man genomför sina idéer…sen handlar det om analysen 

liksom, det är de tre delarna. (Måns)  

Susanne berättar hur hon förhåller sig i sin roll gentemot elevernas arbeten och påtalar 

skillnaden mellan att vara endast betraktare och att vara bedömare av ett personligt utryck. 

…och sen har jag ju min roll som bedömare…då kan jag  ju inte bara titta på min egen 

upplevelse utan då finns det…en ram med en grundstomme och sen en frihet…hur 

mycket har då eleven tagit den här ramen och sen gjort sitt eget av det  [---] jag brukar 

ju säga till eleverna,  uttryck har en formel…som består både av innehåll och form. 

(Susanne) 

Anna beskriver nedan problemet med att förklara begreppet för eleverna då det inte finns en 

tydlig definition av uttrycket.  

…jag tycker det är ett begrepp som är väldigt farligt egentligen…man kan definiera det 

på så många olika sätt…alltså jag tycker inte det är så användningsbart…jag kan säga 

till en elev att du har ett starkt personligt uttryck, men jag kan knappast säga, du har ett 

svagt eller du har inget personligt uttryck.(Anna) 

Anna förklarar vidare att hon snarare vill definiera begreppet som ett medvetet uttryck istället 

för personligt uttryck.  

…det som är eftersträvansvärt det är ju ett medvetet uttryck möjligtvis…alltså uttryck 

som överensstämmer med vad du [eleven]  själv är ute efter.…(Anna) 

 

5.6 Processen och sammanhangets betydelse för det personliga uttrycket 

Samtliga av deltagarna i undersökningen framhöll värdet av själva arbetsprocessen. Att 

experimentera och undersöka något är en stor del och är den förenande länken mellan olika 
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delar som kan ingå i ett personligt uttryck (idé, genomförandet och analys). Måns beskriver 

nedan: 

…så mycket handlar om att bearbeta, utveckla sina idéer och sitt fysiska bildarbete och 

att analysen är nödvändig för att man ska kunna ta sig vidare från den första 

schablonlösningen, så jag tänker att det är något slags inbakat det här personliga 

uttrycket, hur man förhåller sig till sakerna och sen gestaltar det. (Måns) 

Susanne berättar vidare om processens betydelse, vikten av att experimentera och söka sig 

fram.  

…processen är ju också en del av det personliga uttrycket…det kräver ett slags 

forskande för att nå dit… som jag tror att många kanske inte förstår. (Susanne) 

Deltagarna i undersökningen framhöll även sammanhangets betydelse. Nedan beskriver Eva 

hur ett personligt uttryck hos en elev behöver vara i sitt sammanhang för att synas: 

…men det är ju ingenting som man alltid kan se direkt, bara man ser en bild, oj 

personligt utryck, utan jag tycker att det ligger mycket i kontexten liksom, vad är det 

eleven jobbar med, vad är det hon vill, hur är processen, att man då kan se att här har 

han eller hon lyckats skapat något eget personligt uttryck. (Eva) 

Ovan berättar Eva hur viktigt sammanhanget är för att läraren ska kunna tolka begreppet hos 

en elevs uttryck. Men ett starkt personligt uttryck hos en elev kan man ibland se oavsett 

sammanhang Eva menar att: 

…de kanske bara tecknar, övar tekningsteknik och bara tittar ut genom fönstret och 

tecknar skogen och så är det en elev som redan har något i sättet att göra det på som 

känns personligt…att det finns ett uttryck i det, en slags helhet i det och medvetenhet på 

något vis även om det är omedvetet…som liksom får en att känna, att det här var något 

eget personligt uttryck. (Eva) 

Susanne beskriver också att det kan finnas en svårighet i att värdera det ”omedvetna” utförda 

uttrycket. 

…alltså jag kan uppleva att något är ett personligt uttryck fast den personen inte 

medvetet gjort det på det sättet och det är det kluriga.(Susanne) 

 

5.7 Sammanfattningsvis om personligt uttryck  

Resultatet visade att lärarna i undersökningen inte hade någon enhetlig definition av 

begreppet personligt uttryck. Uppfattningen var även beroende av sammanhanget och i vilken 

roll lärarna befann sig i (som betraktare, som utövare eller utifrån lärarens roll som 
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bedömare). Samtliga deltagare ansåg även att själva processen hade stor betydelse för hur de 

uppfattade ett personligt uttryck hos eleverna. 

 

5.8  Metoder för ett personligt uttryck 

Den andra viktiga delen av denna undersökning var att få en inblick i hur respondenterna 

resonerade kring metoder som utvecklar det personliga uttrycket hos eleverna. Det är alltså 

inte själva arbetsmetoderna i sig som är viktiga utan hur lärarna resonerar kring dessa. En 

respondent kan förekomma i mer än ett svarsalternativ och det utesluter inte heller att 

respondenterna kan hålla med i flera av svaren även om de inte uttryckte detta under 

intervjun. För att förtydliga för läsaren och belysa skillnader och likheter så kommer jag att 

presentera denna andra del av undersökningen i fyra stycken underrubriker.   

 Att utgå ifrån sig själv i lärandet 

 Samtalen 

 Uppmuntran 

 Tidsaspekten 

 

5.9 Att utgå ifrån sig själv i lärandet 

Att eleven får möjlighet att utgå ifrån sig själv i lärandet, var den gemensamma 

utgångspunkten för deltagarnas resonemang kring arbetsmetoder för att utveckla det 

personliga uttrycket. Det fokus som låg på elevens eget skapande förtydligades av flera 

variationer. En av respondenterna påpekade vikten av att vara följsam som lärare och att på så 

vis skapa möjligheter för eleven att utnyttja sin egen drivkraft. Det var också viktigt att eleven 

förmåddes pröva outforskade arbetssätt för att utvecklas. En av respondenterna arbetade med 

att försöka skapa tydliga ramar [uppgifter, förhållningssätt etc.] för att sedan inom ramen ge 

mycket frihet och utrymme till elevens eget skapande. Tre av respondenterna såg potentialer i 

uppgifter, som utgick ifrån elevens berättande om sig själv. En av respondenten ansåg att det 

var betydelsefullt att ge eleven möjlighet att tillägna sig sitt eget redskap [medvetenhet om sitt 

eget skapande] för att hitta sitt uttryck. Det var även viktigt att läraren skapar goda 

förutsättningar för eleven att välja relevant material för sitt syfte. 

Nedan berättar Måns om vikten av att kunna vara följsam som lärare och genom det undvika 

att begränsa elevens eget intresse av att utforska idéer och material. 

 …så den egna drivkraften tycker jag är viktigast att utnyttja på något sätt… att vara 

flexibel [som lärare]…eleven måste inte…har du [eleven] massa idéer så kan det 

kanske ändå  rymmas inom…kursens kriterier och mål. (Måns) 
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Måns berättar nedan att man som lärare ibland behöver forcera fram att elever prövar nya 

arbets och förhållningssätt. Att våga pröva sådant man inte kan är ett sätt att utvecklas. 

…och det tycker jag också är en viktig aspekt när det gäller bildundervisningen för att 

utveckla någonting, att man tvingas att utveckla det så att man inte sitter där och ritar 

sina hästar eller bilar som man alltid har gjort på samma sätt och så gör man det man 

hela tiden känner sig säker på, man måste ut på hal is, för att utvecklas. (Måns) 

Susanne beskriver att det är viktigt att ge eleven frihet [att göra självständiga val etc.] i 

skapandeprocessen. Det främjar elevens möjligheter till eget uttryck. För att åstadkomma 

detta behövs en tydlig struktur kring arbetsuppgifter, som ger eleven en trygg bas att utgå 

ifrån. 

…mycket i min undervisning har nog handlat om att…vilja skapa en ram så att eleverna 

känner sig trygga men att det ska finnas mycket utrymme för dem att kunna 

uttrycka…sina egna bilder…en ram men ändå frihet…att ge en uppgift som lämnar 

utrymme för eleven. (Susanne) 

Tre av respondenterna berättade om tydliga kopplingar mellan hur uppgifter är upplagda och 

hur det kan stärka det personliga uttrycket. Exempel är uppgifter som utgår ifrån elevens 

personliga berättelse. Här kan uttrycket vara starkt både i innehåll och form.  

[---] många fick också väldigt starkt personligt uttryck, när dom hade fått komponera 

och tänka själva vad det var de ville. (Eva) 

Anna beskriver nedan att ett eget uttryck utvecklas genom att eleven övar på att bli medveten 

om sina kunskaper och på ett reflekterande sätt använder sig av dem i sitt skapande.  

…när jag pratar om det här med eleverna då handlar det om att jag vill se att du 

[eleven] hela tiden lyfter in dina kunskaper i ditt eget skapande och att du hittar en 

medvetenhet i kombination med skicklighet…som du kan utveckla och använda som 

ditt uttryck. Ditt redskap. (Anna) 

Nedan berättar Anna vidare om hur betydelsefullt det är att eleverna uppmuntras till att kunna 

göra självständiga val i sitt skapande.   

…jag  tycker att min viktigaste roll som lärare… är att skapa goda förutsättningar för 

eleverna…att göra ett relevant urval av det stoff som jag ger dem…och sätta relevanta 

perspektiv på undervisningen. (Anna) 
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5.10 Samtalen 

Samtliga av deltagarna ansåg att samtalen med eleverna var en grundläggande och 

betydelsefull del av undervisningen för att utveckla elevernas personliga uttryck. De menade 

att i den individuella dialogen agerar lärarna mer som ”bollplank” och handledare. Här kan 

läraren ställa frågor för att stödja eleven att bli mer medveten om sin egen arbetsprocess. För 

att inte styra eleven i skapandet är det viktigt att läraren undviker att ställa ledande frågor eller 

lägger över egna värderingar.  

…och man kan fråga frågor som gör att de [eleverna] är tvungna att ta ställning till 

någonting för att komma vidare i sitt arbete [---] de får motivera lite vad de tänker, sen 

kan man ju föreslå och titta tillsammans, vad händer här och här, man försöker få igång 

någon slags dialog. (Måns) 

…och också kanske att jag mer och mer har börjat undvika att säga att gör si gör så, jag 

kanske ställer en fråga…och lämnar över beslutet till dem själva. (Susanne) 

Ja, utan samtalet skulle det kännas märkligt att vara lärare, men ibland hinns det ju inte 

riktigt med. (Anna) 

 

5.11 Uppmuntran 

En annan aspekt, som framkom hos samtliga lärare, var vikten av ge uppmuntran till eleverna. 

En av respondenterna menade att genom uppmuntran kan man peka på det, som är angeläget, 

för att på så vis stötta eleven att våga tro på sitt eget uttryck. Genom att eleven känner tilltro 

till sitt eget arbete vågar han eller hon också utforska och experimentera med det egna 

uttrycket.  

…att uppmuntra allt från, åh vilket häftigt sätt du har att lägga på färg, eller åh vilket 

härligt sätt du har att lägga på pennan, att också fånga upp småsaker och att peka på det 

och uppmuntra, att där är någonting uttrycksfullt. (Susanne) 

Susanne beskriver vidare att en elev, som får uppmuntran i sitt eget arbete kan se bortom 

idealbilder och på så vis närma sig sitt eget uttryck. 

…och mod att släppa en idealbild och mod att acceptera de bilder som kommer fram, 

mina [elevens] bilder. (Susanne) 
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5.12 Tidsaspekten  

 

Samtliga deltagande lärare ansåg att det var viktigt för eleverna att få mycket tid till eget 

skapande för att utveckla det personliga uttrycket.  En av deltagarna menade att ett personligt 

uttryck, är under ständig utveckling så länge en utövare får vara verksam. Generellt innebär 

det att ålder har mindre betydelse var en människa befinner sig i sin utveckling av sitt 

personliga uttryck.  

Susanne beskriver nedan att elever, som får mycket tid till eget skapande stärker det 

personliga uttrycket vi alla bär med oss från början. Det förtydligas och utvecklas parallellt 

med personligheten och möjligheten att få formulera sig på något sätt. 

…men ett personligt uttryck är inte ett likhetstecken med att det ska vara 

färdigutvecklat på något vis, det är det ju verkligen inte. Men jag tror på det här, får 

man hålla på…många timmar, det ger något…det är någonting som vi alla har som 

visar sig på olika vis såklart. Det kanske inte handlar om att man föds med ett starkare 

uttryck…utan det är någonting som utvecklas tillsammans med personligheten. 

(Susanne) 

Även Eva och Anna beskriver tidsperioden som ett viktigt perspektiv för att utveckla det egna 

uttrycket. Eva belyser betydelsen för eleverna av att få tillgång till många nya intryck för att 

vidga referensområdet och Anna pekar på den praktiska övningen, som behöver tid. 

 …och jag tycker nog ändå att man ser någon slags mognad…att de har fått se mycket 

genom de där två första åren…som har gett dem lite större referensområde…de kan 

tänka på ett större sätt om vad man kan göra och vad som är möjligt (Eva) 

…ja, dels märker man...det har ju med tiden att göra…när du gör uppgifter i trean till 

exempel så är det ju ofta att de har nått längre i sitt uttryck men det beror ju på det här 

att dom har hållit på och hållit på och tränat och testat och så där. (Anna) 

 

6.0 Diskussion  

Studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur bildlärare uppfattar och definierar 

begreppet personligt uttryck och hur de resonerar kring metoder för att utveckla detta i 

elevernas lärande. Studien genomfördes genom en kvalitativ forskningsintervju med fyra 

stycken bildlärare från gymnasiets estetiska program.   

I kommande kapitel diskuterar jag betydelser av begreppet personligt uttryck och olika 

faktorer som påverkar utvecklingen av det personliga uttrycket hos eleverna. Jag börjar med 

att utifrån studiens resultat göra en begreppssammanfattning.  
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6.1 Begreppssammanfattning och innebörder av personligt uttryck 

Undersökning visar att begreppet personligt uttryck synnerligen är komplext. Jag har av den 

orsaken valt att göra en avgränsning i begreppssammanfattningen och utgår från lärarens roll 

(som bedömare). I det sammanhanget kan personligt uttryck definieras som: En process som 

innehåller idé, bearbetning/utformning samt formulering/analys. För att förtydliga för läsaren 

visas begreppssammanfattningen nedan i en schematisk bild. 

 

 

Figur 1: Schematisk illustration av personligt uttryck utifrån lärarrollens perspektiv. 

 

Resultatet av undersökningen visade också på ett starkt ifrågasättande av begreppet i vissa 

sammanhang, då ingen tydlig definition förekommer. I den kontexten kan det tyckas 

anmärkningsvärt att ett diffust begrepp finns med på ett uttalat sätt i ämnet bild och forms 

kursplan. Genomgången av styrdokument i litteraturgenomgången, visar att det ”personliga” 

som begrepp är framträdande. Såväl i ämnet bild och forms syfte som i betygskriterierna.  

Trots svårigheter med att finna en enhetlig definition av uttrycket så förmedlade lärarna en 

stark känsla av vad ett personligt uttryck kan betyda och vilka lärdomar det kan utveckla hos 

eleverna. De menade att arbetet med att utforska och formulera sig kring det personliga 

uttrycket skapar möjligheter att kommunicera, med sig själv och sin omgivning. I 

förlängningen innebär det en stärkt självkänsla och identitet. Jag anser att detta är en 

processen  
Idé, bearbetning, analys 

 Personligt uttryck 

Analys 

Eleven formulerar sig 
muntligt eller skriftligt 
kring sitt arbete. 
Eleven reflektera kring  
sitt arbete/skapande                                                Bearbetning/utformning  

Eleven bearbetar (idéer, 
material etc.) exprimenterar 
och prövar sig fram.                                                                                     

Idé 

En idé kan förändras 
under arbetets gång.                                                     
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angelägen aspekt då erfarenheten av att fördjupa sig i sitt eget personliga uttryck även 

kommer att innebära en större förståelse för andra människors sätt att uttrycka sig och vara, 

såväl konstnärligt som mänskligt. I min litteraturgenomgång visar Cecilia Andersson 

(2009:19) exempel på detta från gatukonstnärernas utforskande av staden ”bildskapande kan 

vara ett sätt att formulera sig kring sin tillvaro och förstå sin omvärld, att göra avtryck i 

samtiden, att kommentera och ställa frågor, att kommunicera och skapa dialog”.  

 

6.2 I gränslandet mellan det kända och okända  

I undersökningen framkom att lärarna hade utvecklat olika metoder för att kunna 

kommunicera med eleverna kring begreppet. I den kontexten visade svaren att ett personligt 

uttryck består av flera beståndsdelar där själva processen är en förenande länk. Studiens 

resultat pekar följaktligen på processens betydelse. Cecilia Andersson (2009) hänvisar i min 

litteraturgenomgång till Bernt Gustavsson, som menar att själva motorn för kunskap är det 

som uppstår i gränslandet mellan det kända och okända. Det frambringar nyfikenhet, lust och 

skapar drivkraften att ta reda på mer, att ställa frågor och leta efter svar.  

Och det är just i detta gränsland som processen uppstår, vilket enligt min uppfattning visar att 

ett personligt uttryck handlar om ett forskande snarare än ett färdigt resultat.  

 

6.3 Sammanfattningsvis om det personliga uttrycket 

Att försöka definiera begreppet personligt uttryck är motsägande. Jag har i min undersökning, 

kommit fram till att begreppet består av flera komponenter, där den sammanlänkande delen är 

själva processen. Men det kan också i ett annat sammanhang, vara en individuell upplevelse 

för en betraktare. Och i det fallet kan personligt uttryck också vara ett konstnärligt färdigt 

resultat.  

 

6.4 Resonemang kring metoder för att utveckla det personliga uttrycket  

I den nya gymnasieförordningen (Gy 2011) kan vi läsa att ett av ämnet bild och forms syften 

är att ”undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen 

attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck”(Skolverket, 2010).  

I kommande kapitel diskuterar jag utifrån de tankar kring metoder som framkom av lärarnas 

svar från undersökningen. Mitt fokus ligger inte på metoderna i sig, utan på vilka faktorer 
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som spelar in och hur de deltagande lärarna resonerar kring dessa. Följande faktorer har enligt 

min studie, betydelse för att utveckla det personliga uttrycket hos eleverna:  

 Att eleven får möjlighet att utgå från sig själv i lärandet 

 Samtalen som förmår eleven formulera sig kring sitt skapande 

 Uppmuntran som stärker det egna uttrycket hos eleven 

 Tidsaspekten som påverkar processen och färdigheterna   

Nedan kommer jag att koppla lärarens möjlighet att skapa förutsättningar för eleven att 

utveckla ett eget uttryck till de faktorer som enligt studien framkom och som redovisas ovan.  

Att eleven får möjlighet att utgå från sig själv i lärandet.                                                           

Läraren skapar förutsättningar för detta genom att: 

 Förhålla sig flexibel till arbetsuppgifter så att elevens egen drivkraft utnyttjas 

 Skapa uppgifter utifrån elevens egna personliga berättelser och erfarenheter 

 Skapa tydliga upplägg/strukturer för att kunna överlämna beslutsfattandet till eleven 

själv 

 

Samtalen förmår eleven formulera sig kring sitt skapande.                                                   

Läraren genererar goda förutsättningar i samtalen genom att: 

 Skapa jämbördiga samtal mellan lärare och elev 

 Läraren ställer medvetna frågor som förmår eleven att formulera sig kring sitt arbete 

 Skapa förutsättningar för samtal mellan elev-elev och arbetar tillexempel med 

feedback  

 Att undvika att lägga över eller påverka eleven med egna värderingar 

 

Uppmuntran stärker det egna uttrycket hos eleven.                                                            

Läraren skapar förutsättningar för detta genom att: 

 Undvika att använda värderande uttryck  

 Läraren uppmärksammar och påvisar mångfalden i elevens arbete  

 

Tidsaspekten påverkar processen och färdigheterna.                                                                 

Läraren uppmärksammar tidsaspektens påverkan genom att: 
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 Arbeta med mindre antal uppgifter men med större fokus på fördjupning 

 Skapa tillfällen för eleven att öva upp färdigheter och vidareutveckla tekniker  

 Skapa tillfällen till att utforska materialens olika potentialer 

 Skapa tillfällen för nya intryck som studiebesök och föreläsningar 

I följande kapitel återkopplar jag till lärarnas resonemang kring metoder och de faktorer som 

enligt studiens resultat påverkar elevernas personliga uttryck. Jag kopplar samman min 

diskussion med tidigare relevant forskning samt med min litteraturgenomgång.  

 

6.5 Att eleven får möjlighet att utgå från sig själv i lärandet 

Gatukonsten är ett exempel som visar på hur stark den egna drivande kraften kan vara när den 

får möjlighet att brukas på sina egna villkor. I min litteraturgenomgång berättar Cecilia 

Andersson (2009:30) att ”den explosiva kreativitet som tar sig uttryck i form av gatukonst, där 

unga tar makten över sitt eget bildskapande och ger uttryck för sig själv och sin identitet, visar 

ett kunnande som är inlärt men kanske outtalat”.  En av lärarna i studien påpekade vikten av 

att vara flexibel som pedagog och att i möjligaste mån anpassa kriterier och mål efter elevens 

egna initiativ och engagemang. Elevens egen drivande kraft kan på så vis utnyttjas. Läraren 

Susanne arbetar med att skapa tydliga ”ramar” (uppgifter, förhållningssätt etc.). Inom dessa är 

det viktigt att ge frihet till eleven i skapandet, vilket innebär att lämna över ansvar och 

beslutsfattande till eleven själv. Att vara delaktig och ta ansvar för sitt eget lärande påverkar 

också möjligheten att utveckla det egna uttrycket. Att utgå från det egna lärandet behöver 

alltså inte innebära att eleven står utan guidning eller styrning. Marie Bendroth Karlsson 

förskollärare, bildpedagog och fil. dr (1998:42) beskriver begreppen guidning och styrning 

som kompletterande grundbegrepp. Med guidning menas att eleven får tillgång till olika 

kunskaper. Förmågan att handskas med olika tekniker, material och mentala redskap som att 

samtala och andra sätt att se. Styrning kan ske genom att aktiviteter enbart formas av läraren 

(lärarstyrd) eller enbart av eleven (elevcentrerad). Det kan också ske genom att båda är 

delaktiga och där läraren är vägledare. Dessa båda begrepp är målrelaterade och aktiviteten 

kan utformas därefter. Mina tre exempel ovan visar på olika kombinationer av begreppen 

guidning och styrning, där elevens eget initiativ till skapande står i centrum.  

 

6.6 Samtalen förmår eleven att formulera sig kring sitt skapande 

I min litteraturgenomgång, menar filosofen Gadamer, att konsten är ett sätt för människan att 

förstå sig själv och det är viktigt att se värdering av estetik som kunskap. Att formulera sig 
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kring det egna skapandet, kan alltså enligt Gadamer även utveckla kunskaper om individen 

själv (Gustavsson, 2000). 

 

Marie Bendroth Karlsson (1998:205) beskriver genom ett sociokulturellt synsätt, att tanken 

(bilden) blir tydlig först när den visas (kommuniceras) vilket ger bilden dess mening. Att 

samtala med eleverna kring deras arbeten är en grundläggande del av undervisningen i ämnet 

bild och form, och sker genom lärare-elev eller elev-elev. När lärarna ställer medvetna frågor, 

förmås eleven att motivera och formulera sig kring sitt arbete. Att sätta ord på sitt eget 

skapande är inte helt lätt, men att försöka, kan leda till nya tankebanor. Det kan i sin tur 

frambringa en vetskap som ökar insikten för det egna uttrycket. Bendroth Karlsson menar 

vidare att det är pedagogernas sätt att tala om bilder som ger eleverna verktyg att själva 

uttrycka sig kring sitt skapande. I ett bildsamtal som sker mellan lärare och elev kan 

maktbalansen lätt förskjutas och eleven hamnar i underläge. För att inte styra eleven i 

skapandet behöver läraren vara medveten om att inte ställa ledande frågor eller lägga över 

egna värderingar. Däremot i ett jämbördigt samtal mellan lärare och elev, finns ett tydligt 

gemensamt mål där samtalet är både kritiskt och konstruktivt i sin karaktär. Här blir 

kunskapen synlig genom ett tydligt resonemang, ett s.k. Exploratory talk (Benderoth 

Karlsson, 1998: 205).   

  

Samtalen som sker i grupp eller individuellt mellan lärare och elev är alltså av stor relevans 

för att utveckla det personliga uttrycket hos eleverna. Med det följer även en större 

självkännedom. Trots värdet av detta så är det många gånger som läraren Anna uttryckte det  

” utan samtalet skulle det kännas märkligt att vara lärare, men ibland hinns det ju inte riktigt 

med”. Det är en erfarenhet många lärare delar med henne och en situation som är svår att 

undfly då pressade kursplaner kräver prestationer snarare än reflektioner. 

 

6.7 Uppmuntran stärker det egna uttrycket hos eleven 

Att skapa och att visa sitt personliga uttryck kräver mod. Oavsett om det handlar om en privat 

berättelse, en tolkning av en annan människas uttryck, hur man klär sig eller använder sin 

kropp kreativt.  Det hör samman med, att stå upp för det som är viktigt för en själv, och ge 

uttryck för det på något sätt. För en ung skapande människa, är det inte alltid så enkelt att visa 

fram det egna uttrycket, som kan vara både personligt och utlämnande. 

En av lärarna i undersökningen, menade att genom uppmuntran kan man visa på det som är 

angeläget, för att på så sätt stötta eleven att våga tro på sitt eget uttryck. Det kan i sin tur 

förmå eleven, att släppa taget om strömlinjeformade idealbilder, till förmån för det egna 

uttrycket.  



26 
 

En skapandeprocess är mångbottnad och innehåller skiftande dimensioner, som behöver 

uppmärksammas. När en lärare uppmuntrar en elev i arbetet, är det av stor betydelse vad 

läraren lyfter fram och vad som prioriteras. Det handlar alltså inte enbart om att värdera ett 

färdigt resultat som är bra eller dåligt utan att som lärare försöka se mångfalden av elevens 

arbete och försöka förmedla det till eleven. När en elev blir medveten om värdet av sitt 

personliga sätt att skapa på, så stärks även modet att fortsätta utforska och undersöka det 

personliga uttrycket. 

 

6.8 Tidsaspektens påverkan för processen och för färdigheter   

Studiens resultat visar, att ett personligt uttryck, består av flera komponenter där processen är 

den förenande länken. I enlighet med Sven-Eric Liedman (2001) som i 

litteraturgenomgången, beskriver processen som ett perspektiv på kunskap, behövs både 

framgång och motgång för att utveckla kunskap. Ett ”misslyckande” i en kreativ 

arbetsprocess kan med andra ord öppna upp för nya möjligheter, ett oväntat spår leder till 

oanade upptäckter. Kreativa processer kräver tid, de är långvariga och utdragna och behöver 

så vara för att utvecklas. Det betyder att när eleven ges tid till att undersöka såväl framgång 

som motgång, ökar förutsättning för eleven att utveckla sitt personliga uttryck. När en elev 

däremot ska prestera ett färdigt resultat snabbt och där själva resultatet värderas mer än 

processen kan nya iakttagelser gå förlorade. Men detta medför inte att snabba uppgifter i sig 

själv behöver förkastas, så länge processens kunskap observeras.  

 

Tidsfaktorn är naturligtvis även grundläggande för att eleven ska kunna lära känna en ny 

teknik eller ett nytt material. Det är emellertid inte tekniken eller materialet i sig själv som 

står i centrum, utan elevens ökade potentialer att uttrycka sig genom sina färdigheter. Övning 

ger färdighet och stärker uttrycket. Ett personligt uttryck behöver tid för att utvecklas och 

mogna. 

 

 

7.0 Slutlig reflektion 

Studiens huvudsakliga syfte, har varit att försöka definiera begreppet personligt uttryck samt 

att undersöka hur bildlärare resonerar kring metoder för att utveckla ett personligt uttryck hos 

eleverna. Jag har för studiens ändamål läst relevant litteratur och utifrån kvalitativ 

forskningsteknik intervjuat fyra stycken synnerligen erfarna bildlärare. Jag kan nu emellertid, 

se en svaghet i intervjufrågorna och jag tror att andra frågor, hade kunna ge mig ytterligare 

svar, som hade varit betydelsefulla för min undersökning. Frågan är då om resultatet av min 
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studie, har lyckats besvara undersökningens forskningsfrågor. Svaret på den frågan, anser jag 

vara både vara ja och nej. Min undersökning visade att begreppet är så pass omfattande, att ett 

närmande av en definition behövdes göras via en avgränsning. Genom avgränsningen, som 

utgick ifrån lärarens roll som bedömare, förmåddes en begreppssammanfattning att ringas in. 

Likafullt återstår ytterligare frågor att besvaras i definitionen av begreppet.  

Undersökningens andra forskningsfråga, att ta reda på hur bildlärare resonerar kring metoder, 

anser jag i det här sammanhanget vara besvarad. Däremot så är jag förvissad om att det finns 

fler metoder och resonemang att utforska vidare kring. Här och som i definitionen av 

begreppet så vill jag uppmuntra andra forskare, att eventuellt ta vid och studera ämnet vidare, 

utifrån de infallsvinklar de finner mest intressanta och viktiga.  

Jag anser att ämnet är mycket angeläget då det handlar om att förvalta och utveckla elevens 

konstnärliga uttryck. Men även för att personlig utveckling är konstitutivt nära 

sammankopplat med personligt uttryck. Att stärka sin egen inre röst, för sin egen skull men 

även för att öka sina chanser att påverka sin omvärld och att finna en plats däri, är eller borde 

vara fundamentalt för alla. 

Ju mer jag har arbetat med min forskning ju fler frågor har uppstått. Min studie har utgått från 

ett lärarperspektiv men det hade också varit intressant att utifrån ett elevperspektiv undersöka 

samma frågor, för att sedan finna ut hur dessa två förhållningssätt, satta mot varandra kan 

generera i nya tankebanor.  

Det har varit mycket intressant och lärorikt att arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt 

och min förhoppning är att även läsaren har haft en god behållning. 
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7 

Forskningsfrågor 

 

 

Vilka uppfattningar har  

bildlärare på gymnasiets  

estetiska inriktning, om 

vad begreppet personligt  

uttryck är. 

 

 

 

På vilket vis beskriver  

lärarna hur de utvecklar det  

personliga uttrycket i elevernas  

lärande? 

Intervjufrågor 
 

 

1. Vad undervisar du i? 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

3. Vilken utbildning har du? 

 

4. Arbetar du själv med konst? 

 

5. Kan du berätta hur din undervisning brukar gå till. (I 

det stora hela) 

 

 

6. Vad pratar du mycket om under lektionerna? Och på 

vilket sätt? 

 

7. Om du ska försöka beskriva ”personligt uttryck vad 

kan det vara för dig, vad tänker du när du hör det? 

 

8. På vilket vis arbetar du med elevens personliga 

uttryck? 

 

9. Tycker du att elevernas personliga uttryck visar sig 

tydligare i arbetsuppgifter som är friare eller mer 

styrda?   

 

10. Tycker du att materialval påverkar elevernas 

personliga uttryck? 

 

11. Ser du någon utveckling av elevernas personliga 

uttryck genom årskurserna?  

 

12. I bildämnet kan det vara lätt att påverkas av den 

personliga smaken, på vilket vis strävar du efter att 

vara objektiv gentemot elevernas arbete att inte lägga 

över egna värderingar
?
 

 

13. Tycker du att det är viktigt med det personliga 

uttrycket? 

 

14. Varför är det viktigt med det personliga uttrycket? 

 

15. Är det något du vill tillägga? 

 

 


