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Abstract:                                                                                    HT 10 
                                                                                                    Author: Anna L. Pettersson 
                                                                                                    Mentor: Jakob Staberg 
Title:  
Four teachers of Arts-education, their statements and reasoning about the subject of 
Arts-education. 

The aim of this study is to bring forward four teachers of Arts-education, their statements 
and reasoning concerning the condition and meaning of the subject of Arts-education 
along with their statements in relation to theory and earlier research, give voice and 
insight in their intentions according to what teaching of Arts-education should contribute 
to.  

The basis for the study is brought out of the dilemma that there, in the subject of Arts-
education is “crowding of matter” in the nine-year compulsory school, difficulties in 
selecting the importance of various subjects and different opinions between teachers, due 
to curriculum being modified in accordance with the development in society. The earlier 
research that this study relates to shows how teacher’s opinion of different subjects 
varies. My questions concerning the subject are the following;  

How do four teachers of Arts-education reason concerning the condition and meaning of 
the subject of Arts-education? 

What are the teachers intentions according to what teaching of Arts-education should 
contribute to? 

What are the similarities and differences between the statements of the teachers in this 
study versus the teachers' statements according to previous research?   

To find answers on my issues and questions I have made interviews with four teachers of 
Arts-education and have then put their reasoning and statements against theories, which 
all concerns the creative process. This study shows that these four teachers all have 
different opinions in how to educate, but not different opinions about what the results of 
the subject should be and contribute to. Common to all four teachers is, out of their 
statements, more or less, it is possible to interpret discussion around the importance of the 
role of creativity for Arts-education. Three of the teachers also have a discussion in how 
they relate to modern society, similarities and differences, but also how they expand on a 
problematic issue. There are among the four teachers of Arts-education, in their 
reasoning, many similarities in what teachers according to earlier research, have said they 
value in the subject of Arts-education along with their intentions of education. There are 
also differences from earlier studies, and that is the fact that there are subtle distinctions 
in the discussion within the actual problem area. This could contribute with hypothetical 
knowledge to future research within the actual problem area. In statements from two of 
the teachers a new aspect arose, an aspect that has not been seen in earlier research,  
“way of thinking creative” and its meaning.  

Keywords: Courage, creativity, creative process, Arts-education 

Nyckelord: Mod, kreativitet, skapandeprocess, bildundervisning 
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Inledning och bakgrund: 
Inspiration till denna uppsats har jag hämtat ur mina funderingar kring bildämnet som jag 

hade redan i barndomen. Själv var jag angelägen om att vara duktig i bild främst för att 

konstnärlighet är något min familj värdesätter. Jag såg min chans att inom skolans ramar 

bygga en identitet där konstnärlighet låg som grund. Men jag minns att jag undrade över 

ämnet och tankar som bildundervisningen i skolan har lämnat mig ensam med är 

huruvida bild är ett ämne där man ska slappna av från de övriga lektionerna, eller om 

förmågan att rita skulle tillhöra allmänbildningen och att lära sig att diskutera konst 

skulle hjälpa individen att nå interaktion i det kulturella samhället. Som vuxen och 

blivande lärare samt en väldigt konstintresserad sådan förbryllar det mig att jag 

fortfarande inte har fullständigt klart för mig vad bildlektioner i skolan ska innebära och 

bidra med.  Efter att jag fördjupat mig ytterligare i ämnet förstod jag att min förvirring 

angående bildämnet i skolan rör djupgående faktorer som exempelvis konstvärldens 

förändring i synen på konst i samband med samhällets utveckling och läroplanens 

förändring i skolämnet bild som en följd av att omvärlden förvandlas (Marner & Örtegren 

& Segerholm 2005, s. 14-37). 

 

Idag talar man om informationssamhällets och teknikens utveckling samt 

marknadsekonomins omstrukturering i termer av nätverkssamhället (Castells 1998, s.15). 

Som ett resultat av denna utveckling höjs vår produktionsförmåga, vår kulturella 

kreativitet och vår kommunikativa förmåga (Ibid. s. 83). I likhet med att sociala och 

kulturella stukturer alltid förändras är konst alltid under utveckling. Den är ett resultat av 

antingen inre utveckling eller av yttre faktorers påtryckningar. I stabila samhällen, eller 

hos de samhällen som söker stabilitet är konstnärliga förändringar knappt märkbara.  

Konstnärliga förändringar sker även i samhällen som växer snabbt och utvecklas men kan 

då äga rum på ett plan medan kontinuitet vidmakthålls på ett annat (Honour & Flemming 

2002, s.14). Många stora konstverk genom tiderna är framställda av antingen religiösa, 

sociala eller politiska skäl eller med syftet att uttrycka konstnärens egna inre vision.  De 

flesta konstverken har genom tiderna gjorts för att tilltala människans lust och sinnen 

(Ibid. s. 27). Samhällsutvecklingen genom åren har påverkat konsten och idag talar vi om 
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att vi har ett pluralistiskt konstklimat där måleri, installation och digitala medier är 

tillåtna (Marner 2005, s. 53).   

 

Då samhället har utformat skolan i syfte att föra vunna kunskaper och erfarenheter vidare 

till framtida generationer (Dewey 1916/1980, s. 23-24), har naturligtvis samhällets och 

konstens utveckling påverkat bildundervisningen i skolan. Forskning gjord av skolverket 

visar på att det råder olika ämnesuppfattningar bland bildlärare om vad bildämnet i 

skolan bör innebära (Marner & Örtegren & Segerholm 2005 s. 68).  Detta menar 

skolverket kan bero på att ämnet till viss utsträckning vilar på beprövad erfarenhet (Ibid. 

s. 142). Vidare menar Skolverket att nuvarande kursplan för bild innehåller rester från 

tidigare kursplaner och att olika ämnesuppfattningar därför verkar parallellt. I Lgr 62 

hette ämnet ”teckning” och innehöll fritt skapande, estetisk fostran, teckning och teknisk 

ritning.  I Lgr 69 hette ämnet fortfarande ”teckning” men det kommunikativa perspektivet 

började mer betonas. I Lgr 80 bytte ämnet namn till bild och innebar bildframställning, 

bildanalys, bildkommunikation, estetisk orientering samt bild och miljö. I kursplan 2000 

motiveras bild med en hänvisning till människans bildanvändning genom historien och 

dess betydelse i ett individuellt utvecklingsperspektiv. Bildens roll att gestalta 

erfarenheter motiveras med kulturell yttrandefrihet i samhället. Vidare påpekas förmågan 

att reflektera över miljöns betydelse och dessutom betonas bildens vikt för elevens 

personliga liv samt för skolan som kulturmiljö (Ibid. s. 33-37).  Eftersom de nya 

läroplanerna har förändrat ämnet och det därmed breddats har detta lett till vad man kallar 

stoffträngsel och urvalsproblem samt spänningar mellan bildlärare med olika 

ämnesuppfattningar (Ibid. s. 142).  

 

Mot bakgrund av detta vill jag närmare undersöka hur bildlärare resonerar kring och 

förhåller sig till dagens bildämne. Att få en inblick i och försöka förstå hur människor 

inom samma praxis tänker kring sitt yrke är intressant för de som står i relation till 

fenomenet, exempelvis lärare, studenter, föräldrar till elever i grundskolan och 

bildintresserade. Även är det intressant ur ett introspektivt utvecklingsperspektiv för i 

detta fall bildlärare.  
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Syfte och frågeställningar:  
 

Syftet med denna studie är att visa på fyra bildlärares resonemang kring bildämnets 

förutsättningar och innebörd. Min ambition är att utifrån deras utsagor i förhållande till 

teori och tidigare forskning tolka och ge en inblick i vilka deras intentioner är gällande 

vad bildämnet och undervisningen ska bidra med.  

 

Mina frågeställningar lyder som följer;  

Hur resonerar fyra bildlärare kring bildämnets och undervisningens förutsättningar och 

innebörd? 

Vilka intentioner om vad bildämnet och undervisningen ska bidra med kan uttolkas 

utifrån bildlärarnas utsagor? 

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan lärarnas utsagor i denna studie kontra lärarnas 

utsagor enligt tidigare forskning?  
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Tidigare forskning och teorianknytning:  

Tidigare forskning: 

Framförallt vill jag framhålla två för mitt perspektiv relevanta studier som gjorts kring 

bildlärares attityder om bildämnet.  

 

Den första studien är Skolverkets utvärdering av bildämnet i grundskolan 2003. Studien 

gjordes av Anders Marner och Hans Örtengren, vid institutionen för estetiska ämnen, i 

samarbete med Christina Segerholm, verksam vid pedagogiska institutionen vid Umeå 

Universitet. Deras studie gjordes främst i syftet att jämföras med den tidigare 

utvärderingen i bild 1992 för att kunna utlösa förändringar i timplan, synen på respektive 

kurs- och lärplaner samt i synen på samhällsförändringar på bildämnet. I deras studie 

framgår att lärarna värdesätter främst elevens individuella skapande så som 

uppfinningsförmåga och undersökande arbete framför exempelvis samarbetsförmåga, 

kännedom om konst, populärkultur och kulturtraditioner, kritisk granskning och 

begrundande över bildens roll i olika kontexter. Vidare framgår det att det ibland råder en 

konflikt mellan innebörden av skapande i bild och bildanalys eller mellan konst och 

kommunikation. Där argumentet är att skapande av konst inte har med kommunikation 

att göra och att bildkommunikation inte har med skapande att göra (Marner & Örtegren & 

Segerholm 2005 s. 142-145).  

 

Den andra studien är en doktorsavhandling gjord 1989 av Sten Pettersson och Gunnar 

Åsén som behandlar bildundervisning och det pedagogiska rummet. Deras avhandling 

undersöker hur föreställningar om bildämnet och bildundervisning har växt fram och 

utövas (Pettersson & Åsén 1989, s. 18). I denna studie har jag mest tagit fasta på deras 

resultat av bildlärares attityder till sitt undervisningsämne. Det visade sig att de 

intentioner lärarna hade var att undervisningen skulle bidra till personlig tillfredställelse 

och självförtroende genom glädjen att skapa, avkoppling, förmågan att uttrycka sig i bild 

genom kunskaper och tekniker och slutligen en vidgad upplevelse av omvärlden (Ibid. s. 

139-141). 
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Dessa studier är kvantitativa och väldigt omfattande och undersöker till skillnad från min 

studie flera problemområden i en annan avsikt mot min studies syfte. Även om 

bildlärares inställningar och uppfattningar presenteras så visas inte eller diskuteras inte 

ingående bildlärarnas resonemang i dessa ovan nämnda studier vilket är syftet i min 

studie. 

 

 

Teorier:  

I följande stycken kommer jag att redogöra för de teoretiska perspektiv jag valt som 

referensram för min studie. Således börjar jag med att presentera teoretikerna och deras 

koppling till ämnet. 

 

Då skapande är ytterst relevant för bildämnet har jag för denna studie delvis valt att utgå 

från psykologen och filosofen Rollo May samt psykologen och nytänkaren Lev Vygotskij 

som båda teoretiserar om vad som förutsätter en skapande process. Då bildämnet är en 

del av skolutbildningen och därför påverkas av samhällets förändringar har jag valt att 

ytterligare utgå från perspektiv på utbildning och samhälle. Jag gör det dels utifrån teorier 

av Anders Marner, professor i bilddidaktik och en av författarna bakom Skolverkets 

utvärdering av bildämnet i grundskolan 2003, dels från teorier av John Dewey, 

reformpedagog och pragmatisk filosof. Kort utgår jag också från Eva Borsemans 

magisteruppsats framlagd vid institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot 

tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner vid Stockholms universitet. 

 

 

Skapandeprocessens förutsättningar och innebörd: 

Rollo May menar att skapandet är en nödvändig följd av att vara till. Vi uttrycker vårt 

vara genom att skapa och för skapandet krävs ett visst slags mod (May 1976, s. 8) . Detta 

speciella mod som May talar om är ett förhållningssätt till skapande som leder till 

upptäckter av nya former, nya symboler och nya mönster som ett nytt samhälle kan 

byggas på. De flesta yrken kräver också ett visst slags skapande mod (Ibid. s. 18-19). Hos 
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människor är modet även nödvändigt på ett direkt personligt plan om jaget ska göra sig 

gällande. Detta är skillnaden mellan människan och naturen. Bland naturens varelser är 

natur och vara samma sak. Ett ekollon blir en ek bara genom att växa men en människa 

blir en person först genom sina val och sitt engagemang (Ibid. s. 11). Modet innebär 

förmågan att gå vidare trots förtvivlan. Engagemang och övertygelse är sundast då de 

existerar trots tvivel och förutsätter en större respekt för sanningen. Sanningen menar 

May är en process som aldrig tar slut (Ibid. s. 18). Vidare påpekar May vikten av att 

uttrycka sina egna ursprungliga idéer och lyssna till sin egen varelse . Gör man inte detta 

förår man sig själv. Man förår även sitt samhälle då man inte ger sitt bidrag till helheten. 

Det som krävs för skapande förutsätter en tyngdpunkt i vår egen varelse. Finns inte denna 

tyngdpunkt upplever vi i vårt inre istället tomhet som kan motsvaras av yttre apati. Apati 

leder i det långa loppet till feghet (Ibid. s. 10).  

 

Lev Vygotskij kallar den mänskliga aktiviteten då vi skapar något nytt för kreativitet. 

Oavsett om det sker i vårt intellekt eller känsloliv som en konstruktion som bara existerar 

i vårt inre eller om det sker i den yttre världen. Ur människans beteende kan vi urskilja 

två typer av handlingar, den återskapande och den kreativa.  Den återskapande 

kännetecknas av att människan upprepar redan tidigare skapade och utarbetade 

handlingsmönster eller återupplivar spår av tidigare intryck. Bevarandet av en människas 

tidigare erfarenhet främjar hennes anpassning till omvärlden. Detta är möjligt på grund av 

plasticiteten i vår nervsubstans som bevarar spåren av de förändringar som kommer till i 

de fall där stimuli som orsakar dem upprepas tillräckligt ofta. Vår hjärna bevarar alltså 

tidigare erfarenheter samt främjar en återupprepning av dessa. Jämsides denna förmåga 

att kunna återskapa erfarenheter kan människan även kombinera, kreativt bearbeta och 

skapa nya situationer ur dessa tidigare erfarenheter. Vygotskij menar att det är denna 

kreativa handling som gör människan till en framtidsinriktad varelse som inte bara skapar 

sin framtid utan även förändrar sin nutid. Denna kombinatoriska förmåga kallas inom 

psykologin för fantasi vilken utgör grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens 

områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. I likhet 

med May menar Vygotskij att skapandet är ett vardagligt och oundvikligt livsvillkor 

 ( Vygotskij 1995, s. 11-16). 
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John Dewey pekar på att vi har utformat en ändamålsenlig miljö så som skolan i syfte att 

fostra våra unga i samhället.  Då ett samhälle är beroende av vad som ligger bortom dess 

egen generation blir skolan något samhället förlitar sig på för att kunskaperna och 

resurserna ska föras vidare. Dessutom görs ett urval och sådant som verkar förlegat och 

som man inte önskar ska belasta framtidens utvecklingsmöjligheter rensas bort från 

utbildningen (Dewey 1916/ 1980, s. 23- 24).  

 

Anders Marner pekar på att bildens betydelse ökar inom medier och kommunikation och 

menar att dagens samhälle historiskt är det mest bildtäta. Vidare beskriver Marner hur 

konsten, främst måleriet, installationer och objekt tyvärr inte kan följa med i 

informationssamhällets utveckling. Inom de moderna medierna har en ny estetik gjort sig 

gällande. Rockmusik, fotografi och film och många andra delar av populärkulturen har 

blivit mycket betydelsefull. Inom de nya medierna har det utvecklats nya effektiva sätt att 

göra och distribuera bilder vilket gör mediebaserad kultur mer nyskapande än “konsten” 

själv (Marner 2005, s. 51- 54). Han menar vidare att man i bildämnet i skolan mycket väl 

kan skapa samtida konst med maskingjorda bilder istället för med hantverk eftersom 

motivet för unga att arbeta med handgjorda bilder har försvunnit i takt med maskinernas 

frammarsch (Ibid. s. 66).  

 

Vygotskij menar att ritandet utgör den främsta sorten av skapande i tidig ålder. Leukens 

som gjort studier på barnteckningar menar enligt Vygotskij att intresset för att rita 

minskar i åldern tio till femton för att sedan åter öka i åldrarna femton till tjugo.  Denna 

uppgång upplever bara ungdomar som har en särskild begåvning i ämnet. Majoriteten av 

barnen fastnar i det stadium där övergångsperioden bryter in. På grund av denna 

övergångsperiod överger ofta barnen som upplever en nedgång ritandet. 

Övergångsperioden är egentligen ett resultat av ett nytt och högre utvecklingsstadium där 

barnen lämnar bakom sig att teckna efter minnet och vad de redan känner till om saken 

för att istället börja iaktta verkligheten (Vygotskij 1995, s. 87-89). Vygotskij menar att 

seendet är den viktigaste riktningen barnets utveckling tar och till slut kommer barnet att 

intellektuellt iaktta världen och vilja teckna verklighetstroget därefter. Detta är ett 
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skapande som har att göra med skicklighet som kräver behärskandet av konstnärliga 

färdigheter och material (Ibid. s. 95). Marner menar dessutom att elever i tonåren inte vill 

återvända till sin barndoms sätt att framställa bilder utan istället vill de utvecklas och 

inhämta kunskaper inom hanteringen av digital videokamera, digital videoredigering och 

Photo-shop (Marner 2005, S. 67). Vygotskij menar vidare att barns skapande 

sysselsättning inom konstnärligt skapande likväl som i allt slags skapande inte kan vara 

obligatorisk eller påtvingad utan bör uppstå ur barnets eget intresse (Vygotskij 1995, s. 

94-96).  Eva Borseman påvisar i sin magisteruppsats om dynamisk pedagogik viktiga 

synpunkter om att skapande är förknippat med känslighet där man visar sidor av sig själv 

genom personliga avtryck och tecken i skapande uttryckssätt. Vidare beskrivs vikten av 

att individens skapade alster mottas av varsamhet av omgivningen för att 

skapandeprocessen ska generera i gott självförtroende (Borseman E 2007,s. 17). Dewey 

påpekar att då man uppmärksammar det unika hos varje individ samt fokuserar på kärnan 

och meningen med en verksamhet skapar det möjligheter för fullständig utveckling av en 

individs personlighet vilket bidrar till dess sociala kompetens (Dewey 1916/ 1980, s. 

128). Vidare påpekar Dewey att skolutbildningens främsta mål är att ge eleven förmågan 

att kunna fortsätta att växa. Därför bör pedagogens mål vara att ge eleven förutsättningar 

i form av villkor som stimulerar eleven att se framåt så att denne får insikt i och förståelse 

för aktiviteten samt förstår vad resultatet av verksamheten ska bli (Ibid. s. 107 – 109).  

 

 

Sammanfattning: 

Dessa teoretikers syn visar på vad som krävs för en skapandeprocess. May och Vygotskij 

argumenterar i denna studie främst kring skapandeprocessen i sig där May visar på 

modets och självförtroendets betydelse för att individen överhuvudtaget ska ta sig an 

skapandet (May 1976, s. 10). Vygotskij beskriver närmare vad vår hjärna behöver för 

stimuli för att skapande ska äga rum ( Vygotskij 1995, s. 11-16). Dewey och Marner 

argumenterar främst kring skapande utifrån vad som är viktigt ur en samhällsaspekt. 

Båda ser även till individen där Marner väljer att tolka eleven utifrån det moderna 

informationssamhället (Marner 2005, s. 66) medan Dewey snarare vill uppmärksamma 

det unika hos varje individ för att därifrån forma en samhällsindivid (Dewey 1916/ 1980, 
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s. 128). Vidare visar dessa teorier att skapandeprocessen återger förmågor likt en cirkel. 

Mod och självförtroende i kombination med erfarenheter och verktyg genererar kreativt 

skapande. Kreativt skapande och positiv respons genererar åter till gott självförtroende. 

 

Material och metod:  

Val av metod: 

Då mitt syfte är att visa på och undersöka fyra bildlärares resonemang kring bildämnet 

har jag följaktligen valt att utföra kvalitativa intervjuer med de informanter som deltar i 

studien. Kvalitativa intervjuers syfte är att upptäcka och identifiera egenskaper hos 

informanten som exempelvis uppfattningar om något fenomen. Detta förutsätter i 

enlighet med den kvalitativa intervjumetoden att både intervjuare och intervjuperson är 

medskapare i ett samtal (Patel & Davidson 2003, s. 78). Då jag är intresserad av 

bildlärarnas resonemang blir analysen mest dynamisk om resultaten av intervjuerna blir 

så varierade som möjligt och därför krävs det av intervjun att informanten får tala fritt. 

Således har jag valt att göra ostrukturerade intervjuer vilket innebär att jag har frågor och 

teman som är i direkt anknytning till min frågeställning. Denna intervjumetod tillåter 

informanten att tala fritt om de ämnen som tas upp (Larsen 2009, s. 84).  Då mina 

frågeställningar söker svar på hur bildlärarna resonerar om skolämnet bild och vad de 

tycker att bildämnet har för betydelse för elevens utveckling har jag delat upp mina frågor 

i flera skikt där jag först ställer neutrala frågor om informantens bakgrund. Härefter är 

frågorna menade att betona informantens uppfattning och attityd till bildämnet. Sedan är 

frågorna menade att lyfta fram informantens resonemang kring hur ämnet är menat att 

bidra till elevens utveckling. För att ge informanten chans att rättfärdiga eventuella 

misstolkningar och lyfta sådant han/hon känner är relevant tillåter den sista frågan det. 

För att undvika missförstånd och hålla informanten vid gott mod har jag ibland 

omformulerat frågan eller frågat och talat kring något som verkar stimulera informantens 

intresse.  
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Val av undersökningsgrupp: 

Då jag utgår från tidigare forskning om grundskolan har jag informanter verksamma 

inom bildämnet i grundskolan. På grund av att undersökningen är mindre omfattande och 

ska utföras på kort tid har jag valt att intervjua fyra informanter. I hopp om att få en bredd 

av uppfattningar har jag sökt informanter vars bakgrund skiljer sig. En av informanterna 

är verksam i de yngre åldrarna i grundskolan. De tre övriga är verksamma i de äldre 

åldrarna i grundskolan. Vidare är endast en utbildad bildlärare och en annan har det 

delvis i sin lärarkompetens. Av de två övriga informanterna är den ena utbildad till 

statsvetare i sitt hemland USA och har gått två år på konstskola i Sverige och den andra 

är utbildad konstnär. De har alla dessutom arbetat olika länge. Då de alla är verksamma i 

grundskolan som bildlärare och utgår från samma läroplan och bildämnet enligt 

kursplanen har samma syfte och roll i alla åldrar i grundskolan (Skolverket 2010) menar 

jag att skillnader mellan dessa informanters uppfattning är relevanta för denna studie. 

 

Undersökningsförfarandet: 

För att få tag i eventuella informanter använde jag mig av den så kallade snöbollsmetoden 

(Larsen 2009, s. 78). Jag studerade olika bildlärarforum på internet där jag skaffade mig 

en första uppfattning om hur bildlärare kunde tänkas resonera kring sitt yrke. På internet 

kunde jag hitta information som delgav mig huruvida bildlärarna jobbade i grundskolan 

och annan bakgrundsinformation samt kontaktinformation. Dessutom sökte jag bildlärare 

genom vänner och bekanta. Även här gjorde jag mitt urval genom att höra mig för om 

deras bakgrund.  

För att samla in empiri gjorde jag som ovan nämnt ”ostrukturerade intervjuer” med fyra 

bildlärare. Intervjuerna tog mellan trettio minuter till en timme. För att senare kunna 

analysera empirin spelade jag in intervjuerna på en dator och översatte sedan det 

inspelade samtalet till skriven text. I dessa texter uppfattade jag i lärarnas resonemang 

gemensamma tongångar som jag baserade den teoretiska referensramen på. Då syftet med 

denna studie är att visa på fyra bildlärares resonemang för att söka svar på mina 

frågeställningar har jag i delen för ”resultat och analys” presenterat och granskat lärarnas 
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utsagor var och en för sig i förhållande till teorin. Vidare har jag varit noga med att 

framhäva resonemangen i förhållande till dess kontext. På så sätt framkommer intressanta 

nyanser i bildlärarnas resonemang om hur de resonerar kring bildämnets förutsättningar 

och innebörd.  

 

Studiens tillförlitlighet: 

Då denna studie endast presenterar fyra bildlärares resonemang blir studiens 

generaliserbarhet inte särskilt hög (Patel & Davidson 2003, s.54). Då tiden var knapp och 

resurserna inte tillräckliga fanns där inte möjlighet att göra någon djupare eller större 

undersökning. Däremot presenterar studien infallsvinklar på problemområdet som kan 

tjäna som eventuella utgångspunkter till vidare studier.  

 

Etiska principer: 

Vid förfrågan om informanten ville delta i denna studie samt i början på varje inspelning 

av intervju med informanten redogjorde jag även för de etiska principerna. Jag 

informerade i enlighet med de etiska principerna om studiens syfte och om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Vid 

inspelning av intervjun ombads informanten att delge sitt samtycke eller ej. I studien är 

namnen fingerade och inga personuppgifter förutom allmän bakgrundsinformation och 

personliga utsagor framgår. Vidare informerade jag om att informationen de delgivit 

endast kommer att användas för forskningsändamål (Stukát 2005, s. 130-132).   

 

Resultat och analys:  

I följande stycken presenteras och analyseras de fyra bildlärarnas utsagor utifrån de 

teoretiska perspektiven angående skapandeprocessens förutsättningar. Lärarnas utsagor 

presenteras styckevis var och en för sig där resultaten först presenteras som en del och 

därefter redogörs analysen av resultaten. Resultatpresentationen består av 
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sammanfattningar av informanternas utsagor samt av citat hämtade utifrån de 

transkriberade intervjuerna som hölls med varje informant för att inhämta empiri. 

Intervjufrågorna är bifogade i första bilagan. För att skydda varje informants anonymitet 

är de namnen jag uppger att de har fingerade.  

 

Resultatpresentation av intervju med Louise: 

Louise är en 45 årig bildlärare som arbetar mot de äldre åldrarna på en grundskola. Hon 

är utbildad bildlärare och har arbetat som det i två år. Hon beskriver sitt arbete som det 

roligaste hon gjort och arbetsdagarna som mycket varierande. Hon pekar på vikten att 

själv kunna de tekniker hon lär ut samt vikten vid att vara professionell ur en etisk och 

moralisk aspekt. Bild menar hon är viktigt som skolämne då det kommer in i andra 

ämnen både i skolan men också i arbetslivet samt att eleverna genom bildämnet lär sig stå 

för vilka de är. 

Louise beskriver vidare hur en vanlig bildlektion kan se ut. Den börjar med introduktion 

med hjälp av bildspel där hon presenterar en konstnär och dennes arbete. Sedan ska 

eleverna arbeta efter konstnärens arbetsmetod. Hon beskriver hur hon har genomtänkt 

didaktik och ställer villkor till eleverna så att de vet vad som förväntas av dem.  

           

          Jag har ju de här didaktiska frågorna, - Vad i?, - Vad ?, - Hur ? - När ska ni 

göra det här? Så att de vet hur lång tid det tar och vilka material de får 

använda och vad jag förväntar mig. Det skriver jag upp på tavlan och säger 

och visar. Så att jag liksom når så många som möjligt på det sättet.  

 

Louise betonar ytterligare hur de arbetar med kamera och foto på lektionerna. Arbetet 

underlättas med hjälp av läxor.  
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         Jag jobbar mycket vid datorer. De får läxor i form av bildläxor och så får de 

mejla bilderna till mig så skriver jag ut dem. Så jobbar vi med dem på olika 

sätt. Så får de jobba lite med datorerna här själva då i Photoshop.… Det är ju 

ett sätt för mig att använda datorn för om de ska fota på mina lektioner går det 

åt så mycket tid. Då är det bättre att de har gjort det hemma. 

 

Vidare berättar Louise hur hon tycker att lust betyder mycket. För att stimulera barnens 

känsla till lust brukar hon sätta upp alla deras bilder på skolan.  

         Jag sätter upp alla bilder. Det är ingen som gjort det tidigare på den här skolan 

så jag har verkligen lyft ämnet. Bild föder bild tror jag. Har du inte inspiration 

och aldrig ser bilder, hur ska du då få något bildspråk? Om du inte har med 

dig det hemifrån.  Lusten går jag jättemycket på, att de ska tycka att det är 

kul.  Kommunikation och analys och allt det där är viktigt men du kan inte 

jobba med de andra sakerna om de inte har lust. 

 

Vidare beskriver Louise hur hon gärna arbetar med måleri, foto och collage eftersom 

eleverna där kan få mycket hjälp. Hon menar exempelvis att alla kan lyckas med en 

kamera. Minst vikt lägger hon vid att rita fint då hon upplever att elever då ibland ger upp 

innan de har försökt för att de tycker att de är dåliga.  Hon definierar skapande av konst 

som ett resultat av att våga prova på, utforska idéer, experimenterande och 

självständighet. Hon beskriver vidare att det finns många elever som är tekniskt skickliga 

men som inte förstår innebörden av att våga prova, experimentera samt utforska sina egna 

idéer.  

Louise berättar hur hon ser bilder som ett eget språk som kan tolkas och misstolkas på 

olika sätt. Dessutom kan elevernas arbete med bilder både stimulera och helt ta bort deras 

lust och som exempel på detta dilemma beskriver hon en övning som eleverna fått göra. 
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De får ju jobba med parafraser i åttan och då tolkar de ju helt fritt och gör om 

det till sitt eget. Ibland får jag ju stoppa vissa. Och det känns jobbigt för man 

tänker såhär: Vad kul idé och sen oj, vi är i grundskolan. Kan jag sätta upp 

det här? Nej, inte om ”non smoking generation” varit här så har jag ”Bob 

Marley ” som tänder på värsta brajan. Alltså det är ju sådana bilder som 

kommer. För de testar mig liksom … Eller när det kommer för mycket vapen. 

Jag hade en tidigare med en massa politiska budskap som jag kände var 

jobbig. Då blev ju han som gjort den jätteledsen på mig och då tänkte jag om 

jag skulle ha stoppat honom redan innan. Men då hade jag ju tagit död på 

hans lust och då hade han ju inte gjort bilden överhuvudtaget. Jag hade en 

elev som var mycket upprörd på mig för att jag tog ner en bild som jag först 

satte upp eller det var inte jag men jag fick hjälp att sätta upp den. Då tyckte 

rektorn att den inte skulle sitta uppe och så tog vi ner den. Och då blev ju han 

jättearg och tyckte att det var dåligt och drog upp andra exempel på vad man 

minsann får göra. Jag kände att han var tvungen att få måla den för det var 

”självporträtt i favoritmiljö” så det var han själv i den miljön.  Nu blev det så 

att han inte ens tog hem den så det var ju lite synd, Jag tycker att det är 

jättesvårt. Man kan inte tillåta allt i skolan då man har etik, moral och 

värdegrund och alla de här frågorna som kommer hela tiden.  

 

Resultatanalys av Louises utsagor: 

I likhet med Rollo Mays perspektiv på mod (May 1976, s. 8) uttrycker Louise i sina 

utsagor vikten av att våga prova på, att utforska idéer, experimentera och vara 

självständig för att få insikt om vad det innebär. Det faktum att hon genomför 

genomtänkt didaktik är i enlighet med Deweys argument om hur pedagogen bör ge 

eleven stimulerande villkor för att kunna få insikt och förståelse för aktiviteten samt 

förstår vad resultatet av verksamheten ska bli. På så sätt ger man eleven en möjlighet att 

kunna växa (Dewey 1916/ 1980, s. 107-109). 
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Även om Louise aldrig nämner begreppet kreativitet tolkar jag hennes definition av just 

orden våga prova på, utforska idéer, experimentera och vara självständig som 

innebörden av kreativitet enligt Vygotskij nämligen förmågan till att kombinera redan 

gjorda erfarenheter för att komma fram till något helt nytt (Vygotskij 1995 , s. 11-16). 

 

För att Louises elever ska känna lust att skapa inom bild brukar Louise stimulera eleverna 

genom att låta dem göra sådant de känner sig bekanta med och därför lyckas med, som 

exempelvis arbetet med dator och kamera. Detta förhållningssätt relaterar jag till Anders 

Marners resonemang om att informationssamhället har gjort sig gällande (Marner 2005, 

s. 51-54) vilket innebär att unga helst vill arbeta med moderna medier i skolan (Ibid. s. 

66).   

Louise beskriver dessutom en övning där elever visar upp ett resultat i form av ett 

självporträtt i en favoritmiljö som ofta blir mycket inspirerad av den samtid de lever i. Då 

Louise menar att bilder föder bilder brukar hon för att stimulera elevers lust till skapande 

sätta upp allas bilder på skolan. Vid olika tillfällen har Louise stoppat produktionen av 

vissa bilder då de varit opassande en skolmiljö samt på grund av uppmaningar varit 

tvungen att ta ner elevers bilder som hon satt upp. Detta urval av passande och mindre 

passande bilder relaterar jag till Deweys resonemang om att skolan har till uppgift att 

fostra våra unga i samhället. Sådant man inte önskar ska belasta framtidens 

utvecklingsmöjligheter rensas bort från utbildningen (Dewey 1916/ 1980, s. 23-24). När 

sådant som ovan beskrivet sker menar Louise att elevers lust tas död på vilket mycket väl 

kan vara fallet om man ser till Eva Borsemans resonemang om vikten av att individens 

skapade alster mottas av varsamhet av omgivningen för att skapandeprocessen ska 

generera gott självförtroende (Borseman 2007, s. 17). Måhända försöker Louise dels 

skydda eleverna från ”dålig” etik och moral för att fostra eleverna till 

samhällsmedborgare som bringar gott. May menar dessvärre att om individen inte får 

utrycka sina ursprungliga idéer förår denne sig själv och även samhället då individen inte 

bidrar med sitt personliga bidrag till omvärlden. Om man ska tro Eva Borseman så 

genererar alltså detta förhållningssätt mot elevers “opassande” bidrag som ovan beskrivet 

i dåligt självförtroende hos eleven. May menar vidare att det mod som krävs för skapande 

förutsätter en tyngdpunkt i vårt inre. Finns inte denna tyngdpunkt upplever vi i vårt inre 
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istället tomhet som i det långa loppet leder till feghet.  Dock visar exempelvis 

genomtänkt didaktik, Louise önskan om undersökande arbete hos eleverna samt även 

hennes vilja att faktiskt sätta upp elevernas arbete på att hon har intentioner om att hennes 

undervisning ska generera gott självförtroende .  

 

Resultatpresentation av intervju med Ylva: 

Ylva är en 55 årig klasslärare som undervisar i grundskolan mot yngre åldrar delvis i 

ämnet bild. Hon är utbildad barnsköterska, förskolelärare och till sist grundskolelärare 

med kompetens för bland annat bildämnet. Hon har arbetat som lärare sedan 1993 och 

varit verksam som bildlärare på den skola hon nu befinner sig på sedan 1994. 

Ylva ser bildämnet som ett komplement till i stort sett alla andra ämnen. Vidare uttrycker 

hon att det är viktigt att inte värdera skapande och konst i skolan. Hon tycker även det är 

viktigt att ge alla insikt i olika tekniker för att på så sätt ge eleverna metoder för 

skapande. Här uttrycker hon en konflikt inom sig själv då hon samtidigt menar att hon 

genom att bestämma vilka tekniker som ska användas inte låter eleverna skapa som de 

vill. 

 

Jag tycker det är viktigt att inte värdera konst eller bild eller skapande. Men 

ändå vill man ju ge alla insikt i olika tekniker. Då blir det ju ett visst sorts 

värderande kan man säga. Måste man göra sådär? Brukar eleverna säga. Och 

då kan jag i vissa fall säga ; Ja, idag måste man det. Och då är det ju lite 

värderande för då får de ju inte skapa som de vill. Men samtidigt tänker jag 

att om jag inte gör det då får ju inte de alla de här ingångarna som man sen 

kan använda nästa gång…  

Man skulle ju helst vilja att det fanns en lång bänk med allt framdukat där de 

kan gå och göra allt det ville. Men det skulle inte gå. Det finns inte pengar. 

Och man önskar att man skulle kunna skapa vid varje tillfälle där man skulle 

vilja. Så det blir ju att man servar dem med någonting som har en tanke. Och 
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frågan är… då är det ju inte skapande alla gånger. För då är det ju jag som 

sätter fram de grejerna som de kan skapa utav. Och man kan ju inte säga att 

de får hålla på hur länge de vill med det här med tanke på tidsaspekten i 

skolan. Det är ju 40-50 minuter och sen ska det vara färdigt.  

 

Ylva beskriver vidare att hon tycker att bildundervisningen är en viktig del av 

skolundervisningen för att skapande förstärker en individs person och att hon tror på att 

det finns en inneboende lycka i att prestera något med sina händer. Då hon berättar om en 

typisk bildlektion betonar hon vikten att framhäva miljön, färglära, tekniker samt vikten 

av att eleven gör något själv. Hon beskriver hur hennes lektioner i bild ofta liknar NO- 

lektioner då exempelvis vattnets oförmåga att blanda sig med fett framhävs då tekniker 

som pastellkrita och vattenfärg kombineras i övningar. Exempelvis undersöks även 

lövens färgskiftningar på hösten vilket illustreras i övningar.  Ylva beskriver vidare hur 

hon upplever att bildövningar förstärker språket och självkänslan. Vidare menar hon att 

bild som uttrycksmedel i förhållande till andra uttrycksmedel inte har samma krav på sig 

men att hon ändå vill se att varje elev anstränger sig och gärna gör en bild som visar på 

en miljö. 

 

Jag vill att de ska göra mera många gånger än vad de gör. Att de lägger lite 

mer energi. En bild visar på en miljön. Inte bara en gubbe, utan var den står i. 

Vad finns ovanför och vad är bakom? Det är inte bara en produktion och sen 

är det färdigt. Då blir man mer stolt över sitt eget och då man är stolt då 

kommer självkänslan. Det är ett viktigt språk som säger så mycket mer om 

det finns mycket runt på teckningen. Jag vill se utveckling hos alla. Tid och 

tanke som utvecklar deras egen självkänsla. 
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Resultatanalys av Ylvas utsagor: 

Ylva berättar om hur hon i sin bildundervisning främst sysslar med övningar där tekniker 

och färglära övas som hantverk och det framgår att hon inte arbetar med moderna medier. 

Marner menar att eftersom vi lever i ett informationssamhälle och skolan är en del av det 

kan man i bildämnet i skolan mycket väl skapa samtida konst med maskingjorda bilder 

istället för med hantverk eftersom motivet för unga att arbeta med handgjorda bilder har 

försvunnit i takt med maskinernas frammarsch (Marner 2005, s. 66). Ylva resonerar inte i 

de termerna utan istället understryks hennes resonemang om sitt förhållningsätt till 

bildundervisning mot yngre åldrar av Vygotskij som menar att ritandet är den främsta 

sorten av skapande i tidig ålder. Seendet är en viktig roll i elevens utveckling och 

omvärlden så som den ter sig för äldre barn börjar göra sig gällande först i åldrarna tio till 

femton år (Vygotskij 1995,s. 87- 89).  

Vidare uttrycker Ylva en konflikt angående tanken om sin undervisning där hon dels vill 

visa på olika tekniker och ge övningar i färglära under bestämd ledning samtidigt som 

hon önskar att låta eleverna arbeta fritt med skapande. Ylvas resonemang kan relateras till 

dels Vygotskij som pekar på vikten att öva just på konstnärliga färdigheter för att ge 

eleven verktyg för att en dag kunna leva upp till sin intellektuella utveckling. En 

utveckling som äger rum då barnet lämnar det tidiga ritandet som sker ur minnet bakom 

sig för att som ungdom se världen med nya ögon vilket resulterar i viljan att rita 

verklighetstroget (Vygotskij 1995, s. 95). Motsättningen inom Ylvas resonemang om 

hennes samtidiga vilja att låta barnen skapa fritt tolkar jag i enlighet med Vygotskijs 

argument om att barns skapande sysselsättning inom konstnärligt skapande likväl som i 

allt slags skapande inte kan vara obligatorisk eller påtvingad utan bör uppstå ur barnets 

eget intresse (Ibid. s. 94-96). Ylvas resonemang om vikten av att låta eleverna skapa fritt 

understryks ytterligare av May som menar att förutsättningen för att kreativt skapande 

och självförtroende ska infinna sig är lyssnandet på sig själv och sina egna ursprungliga 

idéer (May 1976, s. 10). 
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Resultatpresentation av intervju med Pär: 

Pär är 60 år och utbildad konstnär. Han har arbetat som bildlärare mot de äldre åldrarna i 

grundskolan i ca femton år. Han upplever att grunden i hans yrke är att få eleverna att 

förstå vad bildämnet handlar om och hur det interagerar med omgivningen. Vidare 

uttrycker han att det viktigaste är att få eleverna att tänka själva och kreativt.  

Vidare beskriver Pär hur en bildlektion kan se ut och berättar då hur han är noga med att 

eleverna är medvetna om sin egen arbetsprocess och försöker förstå följderna av sina 

konstnärliga val. Han visar på ett problem och genom att lösa det får eleverna kunskap 

om vissa saker. Pär beskriver en återkommande övning i självporträtt som dels har syftet 

att vara ett test. Som en förberedelse inför övningen aktualiseras på nytt de erfarenheter 

eleverna skaffat sig tidigare . För denna övning handlar det om en genomgång av de 

tidigare kunskaperna inom delvis färglära, perspektiv och förmågan att kunna omforma 

former till andra saker för att det ska bli uttrycksfullt. Vidare beskriver Pär hur eleverna 

ska planera sitt arbete i den kommande övningen i form av en skiss. Där ska färgval, val 

av miljö och vad de ska berätta och uttrycka i bilden beskrivas. Då övningen sätts i verket 

går Pär runt till alla elever och diskuterar problem som dyker upp.  

 

Då man drar igång en bild så har man en idé men vägen dit är fruktansvärt 

krokig. Man kanske aldrig ens hamnar där, vid sitt mål. Men det viktiga är att 

jag når ett mål som byggts på den kunskap jag gjort innan. Så istället för att 

gå en rak linje så går man ju sicksack och trillar någonstans och blir jättearg, 

så trillar man över åt andra hållet. Och fram och tillbaka så hamnar man upp 

till vänster fast man skulle upp till höger. Men då får man ju som lärare 

berömma efter det de har gjort. De har alltså skapat mod i sig själva. Att klara 

och våga göra de här sakerna. Det handlar om den kreativa processen och 

modet och sättet att tänka. Att vara kreativ det är att prova saker hela tiden 

plus att bygga på den kunskap man har och sen sticka iväg åt något håll. 
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Avslutningsvis presenteras bilden inför klassen där eleverna som presenterar sin bild får 

redogöra för vad de tänkt och klassen som lyssnar får säga hur de upplever bilden. Pär 

betonar hur eleverna under presentationen får lära sig hur olika alla människor ser på 

bilder. Hur dessa presentationer ska gå till och vad man får säga går han tydligt igenom 

innan för att presentationen ska generera i positiv erfarenhet.  

Vidare ger Pär exempel på en övning han tyckte blev väldigt lyckad. Den var menad att 

lära eleverna datorkunskap och om hur reklam och företag fungerar.  

 

Ett projekt som jag gjort och som jag kommer göra nu igen om ett par veckor 

det är något jag kallar reklamprojektet. Först börjar vi prata om vad reklam är. 

De har ju sett reklam på bussar och på tunnelbanan. Och så visar jag lite 

reklambilder som vi diskuterar. Jag visar dem även logotyper för företag och 

grafisk design som har med företag att göra. Det de får göra är att uppfinna ett 

litet företag och sedan ska det företaget producera en produkt som är 

fullkomligt onödig och som ingen människa vill ha. Sen ska de bygga den här 

produkten. Låt säga en tandborste utan strån eller något sådant. Så får de 

bygga den här produkten och den ska vara så attraktiv som möjligt. Man ska 

tänka också att det ska vara en förpackning till. Den kanske ligger på sammet 

eller i en jättesnyggt designad låda. Då får de lära sig om hur man bygger en 

låda med lock och färg och dekoration. De ska även göra en affisch som ska 

sälja den här produkten. Då får de då komma in och jobba i datorn för att 

kunna bygga upp en affisch, antingen i ett layout program eller i Word för det 

är lite enklare . De ska ha med grafisk form, de ska ha med färg och 

reklamtext. De ska även göra en logotyp till sitt företag som då ska spegla 

företagets själ och idé.  

 

Pär betonar hur övningen ska bidra med att eleverna ska förstå processen kring hur 

reklam fungerar och hur företag säljer sina produkter. Pär beskriver denna 
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undervisningsmetod som ett alternativ till att med ord förklara hur reklam påverkar 

människan.  

 

När de har gjort det här och går ut och ser en reklamaffisch då förstår de 

processen bakom reklamen. Efter det här är reklamen den sista som ska 

påverka dem att tycka och tänka på ett visst sätt. Det lär de sig förstå. Och det 

är ett annat sätt istället för att stå och förklara att reklam är farligt. Här får de 

det inombords.  

 

Pär beskriver även hur han tycker att alla moment så som bildframställning, bildanalys, 

bildkommunikation, estetisk orientering, miljö, färglära, perspektivlära och formlära är 

viktiga i bildämnet och att man inte kan särskilja dem. Han menar att fokus ligger på 

kreativiteten och det tankesätt kreativitet innebär. Han menar vidare att kreativiteten har 

man nytta av hela livet oavsett vad det är. 

 

Resultatanalys av Pärs utsagor: 

Pär talar mycket om kreativitet och resonerar då i enlighet med Vygotskijs argument om 

vad kreativitet är ,nämligen förmågan att kombinera erfarenheter på nya sätt som  utgör 

grunden för varje nytänkande aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det 

konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. Exempelvis menar Pär att kreativitet 

är ett tankesätt som är betydelsefullt oavsett vad man gör och att kreativitet handlar om 

att bygga på den kunskap man redan har och prova på nya saker. Han berättar om hur 

eleverna i en övning ska omforma former till andra saker för att det ska bli uttrycksfullt   

( Vygotskij 1995, s. 11-16). Då Pär talar om kreativitet talar han även om modet att 

skapa. Han nämner vid flera tillfällen vikten av att våga prova på, att skapa mod i sig 

själv och om modet som en del av den kreativa processen. Hur övandet på att hitta modet 

för att vara kreativ går till blir tydligt i Pärs utsagor om de övningar han håller med 

eleverna. Dels arbetar eleverna med problemlösning och för att de redan gjorda 
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kunskaperna som är en förutsättning för problemlösandet inte ska glömmas bort upprepas 

ständigt gamla erfarenheter. Dessutom har varje elev i uppgift att grundligt planera hur de 

tänkt lösa uppgiften. Dewey menar att det är en förutsättning för fortsatt växande att 

läraren ger eleven villkor som stimulerar denne att se framåt så att denne får insikt i och 

förståelse för aktiviteten samt förstår vad resultatet av verksamheten ska bli (Dewey 

1916/1980, s. 107 – 109).  Modet kommer in i övningen då denna grundliga planering 

eller skiss ska sättas i verket och målet ska nås. Pär beskriver vägen till målet som allt 

annat än rak. Och att man på vägen till målet flera gånger trillar fram och tillbaka. May 

menar att modet innebär förmågan att gå vidare trots förtvivlan och att fortsätta prova 

olika sätt att ta sig framåt (May 1976, s. 10 - 19) . Det faktum att Pär under planerade och 

ordnade förhållanden låter elever presentera sin bild inför klassen vilket är menat att 

resultera i positiv erfarenhet är i samklang med Borsemans argument om vikten av att 

individens skapade alster mottas av varsamhet av omgivningen för att skapandeprocessen 

ska generera i gott självförtroende (Borseman  2007,s. 17). 

Marner pekar på att bildens betydelse ökar inom medier och kommunikation och menar 

att dagens samhälle historiskt är det mest bildtäta (Marner 2005, s. 51-54). Pär ger 

exempel på hur han i en övning arbetar med moderna medier så som dator för att 

undersöka vår samtid vad gäller reklam. I den övningen både problematiserar han vår 

samtid för eleverna och låter dem få insikter om reklamen och företagens påverkan på 

människan. Dessutom låter han dem arbeta med moderna mediers estetik som grafisk 

form. Marner pekar just på att det i samhället har gjort sig gällande en ny estetik som 

skapas utifrån moderna medier. Marner menar ytterligare att det inom de nya medierna 

har utvecklats nya effektiva sätt att göra och distribuera bilder vilket gör mediebaserad 

kultur mer nyskapande än ”konsten” själv och att konsten, främst måleriet, installationer 

och objekt tyvärr inte kan följa med i informationssamhällets utveckling (Marner 2005, s. 

51- 54). Angående detta argument visar Pärs resonemang att han inte är fullt enig med 

vad Marner menar då Pär faktiskt undervisar även i tekniker som exempelvis måleri. Av 

Pärs utsagor att döma tolkar jag att anledningen till detta är att Pär menar att fokus inte 

ligger på ett enskilt moment utan på den tankeprocess som kreativitet innebär.  
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Resultatpresentation av intervju med Lucy:  

Lucy är engelsktalande men talar ibland även svenska. Därför har hennes utsagor på 

engelska inslag av svenska ord. Översättning till svenska av Lucys utsagor finns i bilaga 

två. 

Lucy är 34 år och arbetar som bildlärare mot de äldre åldrarna i grundskolan. Hon är 

utbildad statsvetare i sitt hemland USA och har även gått två år på en konstskola i 

Sverige. Hon har arbetat fyra år som bildlärare på den skola hon nu befinner sig på men 

har även arbetat i många andra länder innan hon kom till Sverige. Hon beskriver att 

hennes främsta mål som bildlärare är att väcka elevernas intresse för ämnet och få dem 

att förstå hur viktigt konst, populärkultur, design och arkitektur är och hur allt runt 

omkring oss har att göra med hur vi väljer att skapa vår värld.  

Lucy berättar vidare om några projekt hon har gjort med eleverna som hon tyckte blev 

lyckade. Projekten är dels historiskt bundna samt fokuserar på olika slags konstutövande 

från skilda delar av världen. Hon betonar att det är viktigt att eleverna förstår konst ur ett 

historiskt och internationellt perspektiv då det hjälper dem att hitta sin egen plats i 

världen samt hjälper dem att förstå alternativa sätt att nå lösningar.  

 

         This year we’re studying “islamisk konst” and “miniatyrmålningar från 

Persien.” So, we got a lecture to come in called Karin Ådal, she is Sweden’s 

biggest expert on “miniatyrmålningar”. She was working at 

“Medelhavsmuseet” a long time. She is retired now and agreed to come talk 

to our eleven year olds and twelve year olds and fifteen year olds. She 

actually started the lecture in history showing the images and then the 

students next week will be doing their own miniature painting using the 

correct material and correct process. And it’s been quite expensive. But I 

think it was well worth and the kids were really excited.  We are focusing on 

Iran and the middle east this year so we are doing a project on “serieteckning” 

when we are going to use a Persepolis… a graphic Novell by an Iranian 

woman that became quite famous and then they are going to do their own 
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“serieteckning” and we are going to stay in Iran and the middle east for that 

project as well.  

 

Lucy beskriver vidare övningar som fokuserar på Asien och Afrika. Där undersöks 

kinesiskt penselmåleri med rispapper, bläck och bambupenslar. Dessutom konsten att 

vika papper i form av japanskt origami. I projekt om Afrika undersöks konsten att göra 

masker samt hur det har påverkat europeiska konstnärer så som Picasso. Utifrån det ger 

Lucy eleverna i uppgift att skapa halvt abstrakta självporträtt i enlighet med Picassos 

alster. Lucy betonar   hur bildämnet ska få eleverna att kunna relatera till sin egen kultur 

och sin plats i världen. Hon menar att bild ska få eleverna att förstå konst ur ett historiskt 

perspektiv. Lucy framhåller hur bild på ovan nämnda sätt hjälper eleverna att nå ett 

kreativt tankesätt. 

          

         It helps them developed their own ways of solving problems creatively. It’s a 

way to think outside the box in art class that can then be taken in to other 

subjects and thinking creatively in other subjects and in to their lives as 

adults. 

 

Vidare beskriver Lucy hur hon definierar kommunikation som delvis något eleven ska 

kunna undersöka sin arbetsprocess genom samt något eleven kan använda för att få 

bekräftelse. Dessutom utifrån ett samhällsperspektiv där eleverna lär sig om reklamens 

och politikens kommunikationssätt. Vidare betonar hon vikten av reflektionens roll i 

hennes undervisning. 

Vidare beskriver Lucy hur hon upplever att skapandet av konst är olika beroende på om 

det sker med dator, digitalt, med kamera, med färg eller med någon annan traditionell 

metod. Det tillåter individen att hitta det material eller den metod som passar just dennes 

förmåga och passion.  
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Well and this is what I’m really clear whit them about. It’s so different in 

different projects. Art can be something so careful and you know, when we 

do our prospective drawings and we do point perspective and one point 

perspective and there is even three point perspective and they have to use a 

ruler and they have to be careful with the raisers and everything has do be 

perfect or it ruins the perspective. And my little mathematicians love that. 

They are finally doing something in art that they can relate to. And that’s 

exiting for them and the students who are really in to details love that little 

“pyssel”. And there are some students who are terrible at that but then when 

we do our big abstract expressionistic block and all of a sudden they who like 

to be all “skicklig” and careful are sitting their whit something they think is 

really difficult and the students who love to get messy have their moment to 

shine.  

 

Lucy berättar vidare om vad hon vill ge eleverna med sin undervisning. Hon beskriver att 

hon vill att eleverna ska ha ett rikare liv. Ytterligare önskar hon hennes elever förmågan 

att förstå sin omvärld bättre då det kommer till att tyda reklamens och politikens motiv. 

Hon önskar dem förmågan att så fullständigt som möjligt använda sin tankekapacitet för 

att tolka sin omvärld.  

           

         I want there life to be richer because they get excited about looking at images. 

Whether they got exited about digital images or using Photoshop to create 

something or whether they found joy in looking at pictures i 

“Medelhavsmuseet”. I want them to continue to develop those tastes and 

interests and have them following them for the rest of their lives.  I want them 

to understand their world in a better way. And their world is a visual one so I 

want them to be able to look at advertising and political messages and look at 

billboards around them and have them understand what their motives are. 
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And I want them have become more cognitively able to work on both sides of 

their brain and be able to use there full function when they go out into the 

world and do wonderful things. 

 

Resultatanalys av Lucys utsagor: 

I likhet med Deweys argument om hur pedagogens mål bör vara att ge eleven 

förutsättningar som stimulerar denne att få insikt i och förståelse för aktiviteten samt 

förstår vad resultatet av verksamheten ska bli för att eleven ska kunna växa (Dewey 1916/ 

1980, s. 107 – 109), betonar Lucy reflektion och kommunikation sina utsagor samt 

resonerar om hur hon visar sina elever alternativa metoder att skapa konst på från många 

delar av världen. Och vill med det göra tydligt för eleverna hur man kreativt kan tänka på 

olika sätt. Och hur detta kreativa tankesätt kan hjälpa eleverna att tänka på alternativa 

problemlösningar i andra ämnen eller i deras liv som vuxna.  

 

Lucy påpekar hur hon upplever att skapandet av konst är olika beroende på om det sker 

med dator, digitalt, med kamera, med färg eller med någon annan traditionell metod och 

beskriver vidare hur det tillåter individen att hitta det material eller den metod som passar 

just dennes förmåga och passion. Detta är i enlighet med Deweys resonemang om att då 

man uppmärksammar det unika hos varje individ samt fokuserar på kärnan och meningen 

med en verksamhet skapar det möjligheter för fullständig utveckling av en individs 

personlighet (Dewey 1916/ 1980, s. 128).  

 

Lucy resonerar mycket kring arbetet med olika arbetssätt så som medeltida 

miniatyrmålning, måleri med stor penselborst, serieteckning, konstutövandet av 

pappersvikning, abstrakt måleri och perspektivteckning vilket tyder på att hon inte är helt 

i samklang med Anders Marner som argumenterar för att man i bildämnet i skolan ska 

skapa samtida konst med maskingjorda bilder istället för bilder gjorda med hantverk 

eftersom motivet för unga att arbeta med handgjorda bilder har försvunnit i takt med 

maskinernas frammarsch (Marner 2005, s. 66). Dock tyder Lucys utsagor på att hon 
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förhåller sig till moderniteterna i vårt informationssamhälle då hon påpekar att hon i sin 

undervisning behandlar moderna medier samt reklamens och politikens motiv.  

 

Slutdiskussion och sammanfattning:  

Denna undersökning har utifrån de möjligheter jag haft att genomföra den gått väl. 

Problem som uppstått på vägen har lyckligtvis löst sig i relativt god tid för att 

undersökningen inte ska bli alltför påverkad. Som avslutning i denna undersökning 

kommer jag i följande stycken utifrån de analyserade resultaten sammanfatta de slutsatser 

jag gjort, samt utifrån tidigare forskning och egna tankar diskutera dessa. Utgångsläget 

för denna studie är den tidigare forskning som pekar på att det råder skilda 

ämnesuppfattningar kring skolämnet bild (Marner & Örtegren & Segerholm 2005, s. 68) . 

Efter att ha utfört denna studie står det klart att de fyra lärarna i denna studie har olika 

uppfattningar om hur man ska undervisa men inte skilda uppfattningar om vad ämnet ska 

resultera i och bidra med. För denna slutsats kommer jag att nedan redogöra för och 

börjar med att visa på bildlärarnas resonemang kring bildämnets innebörd och 

förutsättningar i förhållande till varandra samt i förhållande till tidigare forskning. Längre 

fram i texten kommer jag även att redogöra för mina slutsatser om lärarnas intentioner 

med undervisningen och hur dessa förhåller sig till tidigare forskning.  

Gemensamt för alla fyra bildlärare är att det ur deras utsagor mer eller mindre påtagligt 

går att uttolka resonemang kring kreativitetens vikt för bildämnet. Hur resonemangen om 

undervisningen kring detta ter sig varierar dock .  

Louise resonerar om vikten av att känna lust, att våga skapa och stå för vem man är. 

Genom utarbetad didaktik försöker Louise få eleverna att förstå arbetsprocessen vilket 

ger dem möjlighet till att växa inom ämnet. I Louises strävan mot att eleverna ska våga 

testa på att skapa och visa vilka de är anstränger hon sig för att på bästa sätt anpassa 

bildundervisningen till den samtid eleverna lever i. Delvis genom att välja att arbeta med 

moderna skapandemedier som eleverna känner sig bekanta med och därför kan hantera 

enkelt. Detta önskar hon ska bidra till att fler elever känner att de är duktiga och lyckas. 

Hon menar att lusten att skapa är en förutsättning för alla övriga förmågor inom ämnet. 
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Till skillnad från Louise kan man utifrån Pärs utsagor tolka att han inte resonerar kring 

huruvida metoden eller materialet ska vara lätthanterligt utan istället om utmaningen i en 

övning och modet att våga ta sig an den för att uppnå insikt om vad det kreativa 

tankesättet innebär.  Han resonerar mycket tydligt och direkt i anknytning till de teorier 

som förutsätter en skapande process i enlighet med de teoretiska perspektiv jag utgått 

från i denna studie. Då Pär resonerar kring att fokus inte ligger på ett enskilt moment utan 

på den tankeprocess som kreativitet innebär och att detta tankesätt är relevant oavsett 

metod, material eller vad man gör visar det på att han inte är en av de lärare som menar 

vad som framgår i skolverkets utvärdering av bildämnet, nämligen att det råder en 

konflikt mellan innebörden av skapande i bild och bildanalys eller mellan konst och 

kommunikation (Marner & Örtegren & Segerholm 2005 s. 142-145). Måhända finns där 

en anknytning till hans utbildning till konstnär och därmed förmodade konstnärlighet och 

insikt i skapande. 

Ylva argumenterar kring kreativitet utifrån att hon är lärare mot de yngre åldrarna vilket 

blir tydligt i hennes resonemang om att tekniker och färglära är av vikt samt hur hon 

menar att det är viktigt att eleverna utifrån bild övar på att se och förstå miljön runt 

omkring som exempelvis vattnets oförmåga att blanda sig med fett samt vilken färg löven 

på träden har. Dessutom blir det tydligt att det är kreativitet hon eftersöker då hon 

uttrycker att hon arbetar med både fritt och styrt skapande. Dock uttrycker hon en 

konflikt angående skapandet som fritt kontra styrt och balansgången där emellan vilket 

jag tolkar kan ha sin grund i hennes bakgrund som utbildad förskolelärare där tankarna 

kring skapande och dess förutsättningar måhända skiljer sig en aning mot vad som är 

möjligt att utföra i skolan på grund av exempelvis tidsbrist och prioriteringar.   

 

Lucy resonerar mycket kring vikten av att visa eleverna på en världsrepertoar av konst 

och dess metoder och material. Och menar utifrån det samt i kombination med 

kommunikation och reflektion att eleverna ska förstå det kreativa tankesättet. Hon vill 

även att eleverna genom denna bredd ska förstå och hitta sin plats bland konstutrycken. 

Till skillnad från lärarnas åsikter i skolverkets utvärdering av bildämnet i grundskolan 

2003 verkar Lucy starkt framhäva kännedom om konst och kulturtraditioner (Marner & 

Örtegren & Segerholm 2005,s. 142- 145). 
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Louise, Pär och Lucy som undervisar i de äldre åldrarna resonerar även kring hur de 

förhåller sin undervisning till samhället. Louise upplever i likhet med Ylva en konflikt i 

sin undervisning men som istället handlar just om undervisningens förhållande till 

samhället och samtiden. Louise upplever att vissa av hennes elever tappar sin lust för 

skapande samt sitt självförtroende då förutsättningarna som ungdomarna har att utifrån 

sin samtid visa sin personlighet inom skolans ramar för etik och moral är begränsade. 

Louise uttrycker en inre konflikt då hon på skolans begäran måste ta ner “opassande” 

bilder från väggarna som eleverna skapat och därmed tvingas välja mellan elevers 

utvecklande av självförtroende samt bidrag till samhället i form av uppriktigt skapande 

kontra skolans strävan mot att uppfostra goda samhällsmedborgare. Måhända är en av 

anledningarna till att Louise inte riktigt kommer runt problemet hennes hittills korta tid 

på två år som verksam bildlärare. Kanske har hon inte än hunnit hitta en passande 

didaktik. Jag tycker hur som helst att denna problematik är mycket intressant då dessa 

bilder likväl som de övriga bilderna som på skolan görs utifrån inspiration av samtiden 

visar prov på hur ungdomar ser på samhället utifrån sin position. Istället för att censurera 

elevernas bilder och därmed såra dem samt ta ifrån dem chansen att se samhället för vad 

det är, skulle det i min mening istället kunna vara ett ypperligt tillfälle att tillsammans 

med eleverna diskutera yttrandefrihet och begrunda bildens roll i olika kontexter. Av 

resonemanget Louise för tolkar jag att hon högt värdesätter elevens individuella skapande 

och dennes potential att utvecklas utifrån det då konflikten annars inte skulle ha funnits. 

Pär har arbetat som bildlärare i femton år vilket innebär att han i sin undervisning haft tid 

att göra misstag som han hunnit lära sig av. Han resonerar inte kring några konflikter utan 

klargör istället för övningar där han problematiserar reklamens motiv. Ytterligare talar 

han om hur han i arbetet med problematiserandet av reklamen även arbetar med moderna 

medier och deras estetik.  

Lucy förhåller sig även till modern estetik och moderna medier samt visar på reklamens 

och politikens motiv i sin undervisning. Intressant är att hon inte bara visar ungdomarnas 

egen samtida samhällssituation utan på omvärlden i stort. Detta blir tydligt då hon i 

förhållande till Anders Marners argument om att det i vårt samhälle inte längre finns 
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något motiv för ungdomar att arbeta med hantverk (Marner 2005, s. 66), uttrycker att just 

ett internationellt och historiskt perspektiv på konsten och dess olika metoder och 

arbetsprocesser bidrar till ett alternativt förhållningssätt till den skapande tillvaron vilket 

hjälper individen att förstå hur vi skapar vår omvärld. Hon önskar att elevernas liv ska bli 

rikare på grund av bilder oavsett om de uppskattar olika. Måhända har hennes erfarenhet 

att leva i olika länder något att göra med hennes intresse för andra samhällens 

konstutövanden förutom det svenska. Vidare kan det även finnas en koppling till hennes 

utbildning som statsvetare och hennes intresse för att visa på politikens motiv i 

bildundervisningen.   

Sammanfattningsvis visar Louises, Ylvas, Pärs och Lucys resonemang på att de 

värdesätter elevens individuella skapande så som uppfinningsförmåga och undersökande 

arbete. Detta är i enlighet med lärares utsagor i skolverkets utvärdering 2003. Lucy 

framhäver till skillnad från majoriteten i skolverkets resultat kulturtraditioner och kritisk 

granskning väldigt starkt.  Även i Pärs resonemang går att utläsa att han högt värdesätter 

kritisk granskning. Vidare kunde jag inte i denna studie uttolka den konflikt som råder 

om att skapande i bild och bildanalys eller mellan konst och kommunikation inte har med 

varandra att göra. Pär visar istället på att det kreativa tankesättet som han förespråkar 

förutsätter alla dessa delar (Marner & Örtegren & Segerholm 2005 s. 142-145). 

Vad som inte framgår i Skolverkets utvärdering om bildämnet 2003 men som kom fram i 

denna studie är resonemang kring sättet att tänka kreativt som i enlighet med 

informanternas resonemang i själva verket innebär ett visst förhållningssätt till processen 

vid skapande och till den skapade omvärlden. Direkt och ordagrant uttrycker Pär och 

Lucy hur de vill att eleverna ska förstå sättet att tänka kreativt och att detta ska vara 

meningen med bildundervisningen. Pärs resonemang målar dessutom upp en tydlig bild 

på hur detta förhållningssätt verkar i praktiken. I Skolverkets utvärdering av bildämnet 

2003 framgår hur lärarna angivit ”individuellt skapande” så som ”uppfinningsförmåga” 

och ”undersökande arbete” som den förmågan de värdesätter över andra (Marner & 

Örtegren & Segerholm 2005 s. 142-145). I resonemangen hos Louise och Ylva går bland 

annat dessa förmågor att uttolka som villkor för kreativitet. Dock framgår inte sådana 

nyanser i lärarnas utsagor i Skolverkets studie då den är kvantitativ. Därför går det inte att 
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säga om de resonerar om dessa förmågor som en del av ett kreativt tankesätt. Måhända är 

anledningen till att detta sätt att tänka kreativt förespråkas hos lärare i denna studie för att 

det, i enlighet med hur informanterna resonerar, knyter ihop olika moment, metoder och 

tekniker och gör dem till medel att nå kreativitet med. Kanske verkar kreativitet som 

tankesätt och förhållningssätt och mål som en lösning och en positiv konsekvens på det 

aktuella problemet med stoffträngsel i bildämnet.  

 

Om vi lämnar ovanstående sammanfattning och istället ser till lärarnas utsagor i Sten 

Petterssons och Gunnar Åséns doktorsavhandling 1989 om vilka deras intentioner med 

undervisningen är finns även där likheter och skillnader med bildlärarna i denna studies 

utsagor. I likhet uttrycker Louise, Ylva, Pär och Lucy syftet att undervisningen ska bidra 

med förståelsen av omvärlden samt med kunskapen att hantera tekniker och metoder . 

Som redan nämnt resonerar lärarna om vikten av erfarenheter av tekniker och metoder 

som en förutsättning för kreativitet. Även ”självförtroende” och ”personlig 

tillfredställelse” kan jag uttolka ur lärarnas utsagor som en intention med undervisningen. 

Detta blir tydligt då alla bildlärare mer eller mindre medvetet talar kring att ge sina elever 

de rätta möjligheterna för kreativitet. I Petterssons och Åséns avhandling framgår även 

”avkoppling” som en intention av undervisningen (Pettersson & Åsén 1989 ,s. 139-141) 

vilket jag i denna studie inte kan uttolka som en avsikt. Tvärtom har alla bildlärare 

gemensamt att de resonerar om vikten av att ge eleverna villkor som ger dem möjligheten 

att få insikt i sin egen arbetsprocess . Vilket jag tycker visar på att lärarna argumenterar 

för vad just bildämnet kan göra för att stimulera elevernas tankeförmåga och utveckling.  

 

I denna slutdiskussion och sammanfattning har jag redogjort för Louises, Ylvas, Pärs och 

Lucys resonemang om bildämnets och undervisningens förutsättningar och innebörd samt 

vilka intentioner som kan uttolkas ur deras utsagor om vad bildämnet och undervisningen 

ska bidra med . Vidare har jag även visat på förhållandet mellan denna studie och tidigare 

forskning.  Jag har dessutom med en högst personlig tolkning stillat min egen undran om 

vad bildämnet innebär, nämligen att stimulera den personliga och kreativt tankemässiga 

utvecklingen och förståelsen av omvärlden, sig själv och vad man gör och varför man gör 

det.  
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Då jag i denna studie fick fram nyanser i resonemang hos lärare som visar på hur de 

förhåller sig till bildämnet och varför de gör som de gör bidrar det med hypotetisk 

kunskap till det aktuella problemområdet. Eftersom det i denna undersökning endast 

presenteras fyra bildlärares resonemang, vilket inte i sig självt är tillräckligt kraftfullt för 

att bidra med någon insikt av större betydelse för forskningen, skulle vidare 

undersökningar vara ett förslag. För att komma lite närmare den eventuella ”sanningen” 

skulle det vara intressant att göra vidare studier för att få veta huruvida det kreativa 

tankesättet är ett nytt bidrag till forskningen om vad bildlärare värdesätter i skolämnet 

bild. Det finns även andra olösta trådar i denna undersökning . Vad som visade sig oklart 

men väldigt intressant är hur bildlärarnas bakgrund tänkvärt sammanfaller med deras 

förhållande till undervisning i denna studie. Jag hade inga belägg för att fortsätta att 

diskutera detta i undersökningen men skulle gärna studera dessa förmodanden närmare . 

Dessutom har jag genom diskussion kring Louise dilemma angående ”opassande” 

skapande kommit fram till ytterligare ett problemområde att lyfta, nämligen skolans 

förhållningssätt till etik och moral kontra ungdomars skapande .  
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad är du utbildad till? 

3. Var utbildade du dig någonstans? 

4. När blev du färdig? 

5. Har du andra ämnen? 

6. Hur länge har du arbetat som bildlärare? 

7. Hur länge har du jobbat på din skola?  

8. Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete? 

9. Vad innebär yrkesskicklighet i ditt arbete? 

10. Varför tycker du att bildundervisning är en viktig del av skolundervisningen? 

11. Kan du berätta hur en vanlig bildlektion brukar se ut hos dig? 

12. Vilka moment tycker du är viktigast att få med? Exempel på moment kan vara: 
bildframställning, bildanalys, bildkommunikation, estetisk orientering, miljö, färglära, 
perspektivlära och formlära. 

13. Vilka moment tycker du är mindre viktiga? 

14. Om du fick bestämma, finns det något moment inom bildämnet du helst skulle plocka 
bort helt? 

Varför? 

15. Om du fick bestämma, finns det något som du skulle ta in mer av i 
bildundervisningen? Någon annan pedagogik, något annat förhållningsätt, något du vill 
utveckla vidare? 

16 . Berätta om en eller flera övningar du gjort med eleverna som blev särkilt lyckad? 

- Vad blev bra? 

- Vad var syftet med övningen? 

- Hur var denna övning menad att bidra till elevens utveckling? Nyttoaspekt för 
samhället? Vad händer med individen? 

17. Hur brukar du låta dina elever arbeta med skapande av konst? 



                        

18. Hur är arbete med skapande av konst menat att bidra till elevens utveckling? 

19. Hur brukar du låta dina elever arbeta med kommunikation i bildämnet? 

20. Vilka moment ingår i arbetet med kommunikation i bildämnet? 

21. Hur är arbete med kommunikation menat att bidra till elevens utveckling? 

22. Vad för moment dominerar din undervisning? 

Varför? 

23. Vilka moment förekommer minst? Varför?  

24. Vilka förmågor tycker du är viktiga att bedöma i elevens bildarbete? 

25. Vad vill du att din undervisning i bild framförallt ska ge eleverna? 

26. Till sist, finns det något du tycker är av betydelse som jag inte frågat om?, vill du 
tillägga något?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bilaga 2  

Lucys utsagor översatt till svenska: 

Första stycket: 

I år studerar vi Islamisk konst och miniatyrmåleri från Persien. Så, vi hade en 
föreläsare som kom hit vid namn Karin Ådal, som är Sveriges största expert 
på miniatyrmålning. Hon arbetade på Medelhavsmuseet en lång tid . Hon är 
pensionerad nu men gick med på att komma hit och prata med våra elva, tolv 
och femtonåringar. Hon började med en föreläsning i historia där hon visade 
bilder och därefter ska eleverna nästa vecka göra egna miniatyrmålningar och 
använda det rätta materialet och den rätta processen. Det har varit väldigt 
dyrt. Men jag tycker att det var värt det då alla eleverna var väldigt 
upprymda. Vi fokuserar på Iran och mellanöstern i år så vi gör projekt om 
”serieteckningar” där vi kommer att använda Persepolis, en grafisk novell av 
en iransk kvinna som blev ganska känd. De ska göra en egen serieteckning 
och för det projektet ska vi förbli i projektet för Iran och mellanöstern.  

Andra stycket:  

Det hjälper dem att utveckla deras egen sätt att lösa problem kreativt. Det är 
ett sätt att tänka utanför boxen på bildlektionen som kan överföras till andra 
ämnen och i deras liv som vuxna.  

Tredje stycket:  

         Jag är väldigt tydlig med inför eleverna att alla projekt är så olika. Konst kan 
vara något mycket försiktigt. Och du vet, när vi gör våra perspektivritningar 
och vi gör punktperspektiv och en punkts perspektiv och det finns även tre 
punkts perspektiv och då de måste använda en linjal och vara försiktiga och 
allt måste var perfekt annars förstörs perspektivet. Mina små matematiker 
älskar det. De gör äntligen något de kan relatera till. Det är spännande för 
dem och eleverna som gillar detaljer älskar detta pyssel. Så finns det dem som 
är usla på det och under vårt stora abstrakta expressionistiska block upplever 
de elever som är skickliga på perspektiv att det är svårt och eleverna som 
älskar att kladda med färg blomstrar. 

Fjärde stycket: 

          Jag vill att deras liv ska vara rikare på grund av bilder. Oavsett om de 
uppskattar digitala bilder eller användandet av Photoshop för att skapa eller 
om de finner lycka av att titta på bilder på Medelhavsmuseet. . Jag vill att de 
ska fortsätta att utveckla sin smak och att dessa intressen ska följa dem resten 
av livet. Jag vill att de ska förstå sin värld bättre. Deras värld är visuel så jag 
vill att de ska kunna förstå reklamens och politikens motiv. Jag vill att de ska 
kunna arbeta med sin hjärnas fulla funktion och gå ut i världen och göra 
vackra saker.    




