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Abstract 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar bildlärare har kring barns 

bildutveckling, vilka svårigheter, problem och möjligheter de relaterar till denna och vilken syn 

lärarna har på hur de kan stödja och motivera elever, med olika förutsättningar, i deras 

bildutveckling. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv då det tar sin 

utgångspunkt i att lärande sker tillsammans med andra människor i olika kontexter och genom 

kommunikation. Undersökningen utgår från tre frågeställningar och har en kvalitativ ansats. 

Det empiriska materialet utgörs av halvstrukturerade intervjuer med fyra undervisande och 

behöriga bildlärare i mellanstadiet.  Resultatet visar att lärarna ser på elevernas bildutveckling 

som en process där det är viktigt att eleven får se sin egen utveckling. Av resultatet framkom 

även att eleverna i bildutvecklingen möter flera varierande svårigheter som kan leda till att 

bildutvecklingen avstannar, så som motorik, bristande motivation och intresse, 

språksvårigheter, att de har för bråttom eller inte förstår syftet med uppgift eller ämne. De 

viktigaste faktorerna lärarna lyfter kring att överbrygga svårigheterna ligger i att finna elevernas 

motivation och intresse och stödja och ge uppgifter på rätt nivå. Därtill framkom att dialog i 

form av formativ bedömning och uppmuntran, bildsamtal och kamratrespons var viktig för att 

leda bildutvecklingen vidare. 

 

Nyckelord: Bildutveckling, Art Education, bilddidaktik, bildundervisning, 

motivation, formativ bedömning, bildsamtal, stöd. 
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Inledning  
Barns bildutveckling och hur barn lär sig att teckna, måla och utveckla sina bilder har länge 

fascinerat mig. Jag har dock under mitt eget arbete som undervisande lärare i bildämnet i årskurs 

4, 5 och 7 och genom min verksamhetsförlagda utbildning på olika skolor identifierat flera 

problem rörande barns bildutveckling. Jag har upplevt att barn ibland ger upp eller anser sig 

klara och nöjda mitt i bildskapandet, att de tappat eller helt saknar inspiration eller motivation 

och kanske tycker sig vara dåliga och ger upp. Därtill har jag sett att vissa barn blir klara 

supersnabbt för att sedan inte ta mot formativ och framåtsyftande kritik så de vidareutvecklar 

sina bilder i fler steg. Jag upplever att många barn därmed presterar på en lägre nivå än de 

förmodligen skulle kunna och även riskerar att stanna av i sin bildutveckling och få svårt att nå 

de mål och kunskapskrav som efterfrågas. Dessa upptäckter har inspirerat mig till att genomföra 

detta examensarbete då jag brinner för att hjälpa särskilt de elever som på olika vis uppvisar 

svårigheter i ämnet. 

 

Barnbildsforskarna Wilson och Wilson (1982: xvi) förklarar i inledningen till sin bok Teaching 

Young Children to Draw att vissa barn skapar spontana bilder i stort antal, medan andra behöver 

känslomässig uppmuntran och stöd även i det spontana bildskapandet. De anser att alla 

teckningsaktiviteter hos barn är för viktiga för att ignorera, även det spontana och fria 

tecknandet och förklarar att alla teckningsaktiviteter kräver lärarens stöd. Genom att vuxna 

interagerar, med barnen i dessa aktiviteter kan barnens utveckling stödjas. Författarna förklarar 

att lärare bör engagera sig så ofta som möjligt i barnens teckningsaktivitet då bildutvecklingen 

på så vis kan stödjas, breddas och berikas (Wilson & Wilson, 1982: xvi).  

  

Jag har utifrån min egen erfarenhet inom läraryrket utvecklat tankar om att formativ bedömning, 

kamratrespons, gemensamt bildskapande och bildsamtal skulle kunna hjälpa barn vidare och 

öka elevernas motivation och intresse för bildämnet. Därtill tror jag att detta skulle bidra till att 

öka deras förståelse för vad det innebär att förbättra och bearbeta bilder och stödja deras 

bildutveckling och måluppfyllelse i bildämnet. Jag vill därför undersöka olika lärares syn på 

barns bildutveckling och sin egen roll, vilka svårigheter de upplever att eleverna möter, samt 

vilka verktyg och aktiviteter de använder för att stödja och motivera elever med olika 

förutsättningar i deras bildutveckling. För mitt framtida yrkesliv som bildlärare och för andra 

yrkesverksamma lärare är detta relevant och intressant att undersöka då stora delar av 

kursplanen i bildämnet berör elevers sätt att framställa bilder och då vi i skolan idag möter 

elever med många olika svårigheter. Ordet bildframställning ingår i två av tre rubriker för det 

centrala innehåll som eleverna ska möta i årskurs 1–9, vilka är bildanalys, bildframställning 

och redskap för bildframställning (Skolverket, 2017a:1–2). Intressant är det även då 

bildframställningen är nära knuten till flera kunskapskrav i bildämnet där det första 

kunskapskravet som anges innebär att eleven i slutet av årskurs sex för betyg E/C/A skall kunna 

kommunicera erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt/utvecklat/väl utvecklat 

bildspråk genom att framställa olika berättande och informativa bilder. Eleverna ska därtill 

under arbetsprocessen leda arbetet framåt och genomarbeta sina arbeten så att de kan förmedla 

ett budskap (Skolverket, 2017a:2).  
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Hur elevernas bildutveckling fortlöper, lärarnas syn på denna och hur den kan stärkas och 

stöttas genom undervisningen är även betydelsefullt att undersöka då dagens samhälle och de 

förändringar som medievärlden och konstvärlden genomgått, ställer nya krav på bildämnet. I 

kursplanen i bild beskrivs också tanken om att människor utvecklar sin kreativitet och 

bildskapande förmåga genom att arbeta med olika typer av bilder och att vi i samhället ständigt 

omges av bilder vilket leder till att kunskap om bilder och bildkommunikation således är 

betydelsefulla för att vi skall kunna uttrycka våra åsikter och delta aktivt i samhället 

(Skolverket, 2017a:1). Bilder förklaras även ha ”stor betydelse för människors sätt att tänka, 

lära och uppleva sig själva och världen” och är således nära knutet till elevers personliga 

utveckling och identitetsskapande, något som understryks i den reviderade versionen av 

bildämnets kommentarmaterial (Skolverket 2017b:5). Här beskrivs även hur elevers personliga 

utveckling kan främjas av arbete med bildframställning och träning i att kommunicera budskap 

med bilder.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar bildlärare uttrycker i årskurs 4–6 

kring barns bildutveckling och vilka svårigheter, problem och möjligheter de relaterar till 

denna. Vidare syftar arbetet till att undersöka lärarnas syn på hur de kan stödja och motivera 

elever, med olika förutsättningar, i deras bildutveckling med hjälp av olika verktyg, aktiviteter 

och bedömning i ämnet.  

 

• Vilken syn har bildlärare på barns bildutveckling och vilka faktorer som är viktiga för 

att stödja denna? 

• Vilka risker, svårigheter och problem ser lärarna i elevernas bildutveckling? 

• Hur arbetar bildlärare för att stödja och motivera elever med olika förutsättningar vidare 

i deras bildutveckling? 

 

Då första och tredje frågan kan te sig snarlika i och med att de båda berör faktorer som är viktiga 

för att stödja bildutvecklingen, vill jag göra ett förtydligande. Första frågan berör lärarnas 

perspektiv, deras syn och värderingar kring barns bildutveckling i stora drag. Den tredje frågan 

berör lärarnas praktik, det vill säga hur lärarna i praktiken konkret, med hjälp av olika verktyg 

och aktiviteter, arbetar för att stödja elever med olika förutsättningar i bildutvecklingen.  

 

Bakgrund  
I bakgrunden förklaras delar ur skolans styrdokument och kursplanen i bildämnet, liksom synen 

på bildämnet utifrån Skolverkets kommentarmaterial då detta är relevant för undersökningens 

syfte. Därefter förklaras vad formativ och summativ bedömning innebär. 

 

Styrdokument i bildämnet 

I den aktuella kursplanen för bildämnet, hämtad i läroplanen för grundskolan, förklaras att 

bilder ”har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden” (Skolverket, 2017a:1). Det beskrivs hur vi människor konstant omges av bilder och 

därtill beskrivs att människor genom att arbeta med olika typer av bilder kan utveckla sin 

kreativitet och bildskapande förmåga.  
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Syftet med bildämnet är att eleverna skall utveckla kunskaper om hur bilder kan skapas och 

tolkas och vidare skall eleverna utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar 

bilder med olika metoder, material och uttrycksformer (Skolverket, 2017a:1). Kreativiteten och 

intresset för att skapa ska stimuleras i ämnet och eleverna ska även uppmuntras till att ta egna 

initiativ och arbeta på ett problemlösande och undersökande sätt. Eleverna ska även utveckla 

en förståelse för att bilder kan utformas på olika vis i olika medier, lära sig att kritiskt granska 

bildbudskap för att utveckla kunskaper om olika kulturer, historiska och nutida, och därtill ska 

eleverna använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.     

Genom undervisning i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att:  

• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap 

• Skapa bilder med digital och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 

material 

• Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner (Skolverket, 

2017a:1) 

Det centrala innehållet i ämnet lyfts fram i tre övergripande kunskapsområden, 

Bildframställning, Redskap för bildframställning och Bildanalys (Skolverket, 2017a:2). För 

denna undersökning är samtliga kunskapsområden relevanta då kunskapskraven för betyg E i 

årskurs sex bland annat anger att eleven ska kunna ”framställa olika typer av berättande och 

informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter eller upplevelser med ett enkelt 

bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet når fram” (Skolverket, 

2017a:3). Eleven ska även under arbetsprocessen bidra till ”att formulera och välja 

handlingsalternativ som leder arbetet framåt” och ”föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer…” 

(Skolverket, 2017a:3).  

 

I Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i bild, beskrivs bildämnet som viktigt för att 

eleverna skall lära sig orientera sig i en värld där de ständigt möter visuella budskap och 

synintryck (Skolverket, 2017b:5). Bildämnet förklaras även som viktigt för elevernas 

personliga utveckling och identitetsskapande, något som anses främjas av att eleverna ges 

möjlighet att själva arbeta med bildframställning och träna sig i att kommunicera med bilder 

(Skolverket, 2017b:5).  

 

Arbetet med bildframställning beskrivs i kommentarmaterialet innebära en hög utsträckning av 

att eleverna undersöker och prövar sig fram och knyter därmed an till kursplanens syfte att 

arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt (Skolverket, 2017b:10). Detta arbetssätt 

förklaras skapa förutsättningar för att utveckla både förmågan att formulera problem och ta 

egna initiativ (Skolverket 2017b:6). Vidare ska arbetssättets undersökande art med fokus på 
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problemlösning bidra till att utveckla elevernas nyfikenhet, kreativitet och uthållighet genom 

att eleverna utforskar frågeställningar utan givna lösningar och arbetar problemlösande. 

Arbetssättet beskrivs utgå till stor del från elevernas egen erfarenhet och således skall det även 

uppmuntra eleverna till att pröva och ompröva sina idéer liksom reflektera och experimentera 

(Skolverket, 2017b:7).  

 

Formativ och summativ bedömning 

Professor Dylan William (2013:61) som forskar kring lärares professionella utveckling 

beskriver att bedömning är en central del i undervisning då han uttrycker att den fungerar som 

en bro mellan undervisning och lärande. Även stödmaterialet från Skolverket (2011:6) 

Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter belyser samma sak. 

I stödmaterialet (Skolverket, 2011:6) förklaras att vikten vid bedömning ska ligga på att det 

sker på ett medvetet och systematiskt sätt för att eleven skall ges goda förutsättningar för 

lärande. Där förklaras även att det finns olika sätt att arbeta med bedömning, summativ och 

formativ (Skolverket 2011:9). Summativ bedömning handlar det om när bedömningen används 

i sammanfattande termer, i form av exempelvis ett omdöme eller ett betyg, medan formativ 

bedömning snarare utgör en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011:9). I den formativa bedömningen strävar man efter att göra en 

lägesbeskrivning av var eleven befinner sig och de styrkor och svagheter som finns. Syftet är 

sedan att den formativa bedömningen kan fungera som ett redskap för lärarna och därtill stödja 

elevernas lärande genom att läraren anpassar undervisningen efter det resultat som framkommit 

(Skolverket, 2011:9, 15). Den formativa bedömningen bygger på en strävan efter en 

lärandekultur och ett klassrumsklimat där eleverna vill lära och bedömning förklaras vidare 

vara en faktor som kan påverka elevernas motivation och självbild positivt eller negativt 

(Skolverket, 2011:15). För att göra bedömningen till en del av elevens lärande lyfts vikten av 

att den följs upp av lärare och elev genom att eleven får tydlig återkoppling (Skolverket, 

2011:8). Den typ av återkoppling som stödjer lärandet förklaras vara framåtblickande, innehålla 

information som eleven kan använda och den bör även präglas av dialog mellan lärare och elev 

och fokusera på hur eleven kan komma vidare (Skolverket, 2011:20). En modell för 

framåtsyftande återkoppling som tagits fram av forskarna Hattie och Timperley bygger på att 

ge eleverna feedback, feed-up och feed-forward utifrån tre centrala frågor som utgångspunkt, 

”var är jag nu?” (feedback); ”vad är målet?” (feed-up) och ”hur ska jag komma vidare” (feed-

forward) (Skolverket, 2011:21).  

 

Ytterligare stöd för lärare och elever i bedömningen anges skapandet av underlag för 

dokumentation över elevens lärande utgöra (Skolverket, 2014:13). Ett dokumenterat underlag 

anges stödja både den formativa bedömningen och den summativa och vidare förklaras att 

underlaget kan bestå av olika arbetsmaterial och att det ofta är lättare att återkoppla till lärandet 

om eleven själv samlat in materialet (Skolverket, 2014:13). Elevernas utveckling förklaras 

vidare tydliggöras om man tittar tillbaka på materialet de samlat in i exempelvis en portfolio 

med jämna mellanrum (Skolverket, 2014:14). Dokumentationsunderlaget förklaras även kunna 

användas i samtal mellan eleverna om de exempelvis ska diskutera hur de på olika sätt löst en 

uppgift och vilka för- och nackdelar de kan se i arbetet (Skolverket, 2014:13). Tidigare 

dokumenterat och sparat material förklaras i bedömningsstödet även kunna utgöra goda 
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exempel för eleverna då de kan få se bildlösningar på olika nivåer. Läraren behöver här dock 

använda exemplen på ett klokt sätt så de hjälper eleverna förstå syftet med uppgifter bättre, men 

inte utgör underlag för kopiering (Skolverket, 2014:14).    

 

Teoretiska utgångspunkter 
Under teoretiska utgångspunkter förklaras hur bildämnet och barns bildutveckling relaterar till 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande, samt vad detta innebär och varför det är en teoretisk 

utgångspunkt som är relevant för denna undersökning.  

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Ulla Löfstedt (2004:4) beskriver i sin bok Barns bildskapande – teoretiska perspektiv och 

didaktiska konsekvenser, att det sociokulturella synsättet hör till de senare teorierna som rör 

barns bildutveckling. Roger Säljö (2000:37), professor i pedagogisk psykologi som forskat 

kring lärande och utveckling i ett sociokulturellt och utvecklingspsykologiskt perspektiv, 

förklarar att kommunikativa processer är det centrala i ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

då det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Enligt 

Säljö (2000:37) innebär att kunna något, som att läsa, räkna, skriva och rita, att man behärskar 

en kommunikativ praktik. En utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet förklaras av 

Löfstedt (2004:39) vara att ”människors tänkande, kommunicerande och handlande inte kan 

skiljas från de sammanhang eller de situationer som de ingår i”. Löfstedt (2004:38) förklarar 

att Vygotskij, som är en stark företrädare för det sociokulturella perspektivet, hade en 

utvecklingsteoretisk syn på de tidsmässiga, sociala och kulturella faktorernas betydelse för 

barns bildutveckling. Vygotskij talade om två samtidiga utvecklingsnivåer hos barnet, den 

aktuella utvecklingsnivån som rör det barnet redan kan, samt den potentiella utvecklingsnivån 

som rör sådant barnet ännu inte kan bemästra på egen hand, men kan utveckla med stöd av 

vuxna eller kamrater (Löfstedt, 2004:38).  Förflyttningen mellan de två nivåerna åstadkoms 

enligt Vygotskij i den proximala utvecklingszonen genom handlande som skapar förståelse och 

flyttar fram den aktuella nivån genom dialog med kompetenta andra (Löfstedt, 2004:38). Den 

sociokulturella barnbildsteorin anger därmed att bildskapande alltid är situerat inom ramen för 

något sammanhang eller inom någon verksamhet (Löfstedt, 2004:39).  

 

I och med att denna undersökning fokuserar på barns bildutveckling och lärarens roll i att stödja 

utvecklingen hos barn med olika förutsättningar och svårigheter blir detta perspektiv en relevant 

teoretisk utgångspunkt eftersom synen på lärande inom det sociokulturella perspektivet är att 

lärande sker tillsammans med andra människor i olika kontexter och genom kommunikation. 

Relevansen i att utgå från detta perspektiv i undersökningen kring barns bildutveckling belyses 

ytterligare av det faktum att barnbildsforskarna Anning och Ring (2004:5, 6) som relaterar sin 

forskning till det sociokulturella perspektivet, förklarar att barn lär sig bäst genom att iaktta 

syskon, klasskamrater och vuxna de möter i sin vardag. De beskriver även att lärande beror på 

kontextens inverkan som de därtill anser har en påverkan på barnets utveckling av självkänsla 

(Anning & Ring, 2004:5, 6). Forskarna förklarar att barn lär sig teckna och måla även genom 

att imitera existerande modeller så som serietidningar, reklam och dataspel i sin omgivning och 

förklarar även att barn suger i sig information från symbolsystem och tecken som används av 

vuxna, syskon och media i deras omgivning (Anning & Ring, 2004:26, 118). Vidare uttrycker 
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forskarna i relation till ett sociokulturellt perspektiv på lärande att barn som inte blir 

uppmuntrade i hem- eller skolmiljö att hålla ut och kämpa på i bildskapandet troligen kommer 

fastna i bildskapandet på en 8-årings nivå (Anning & Ring, 2004:26). Anning och Ring 

(2004:25) lyfter det sociokulturella synsättet som avgörande för barns bildutveckling utifrån 

tankar av forskaren Malchiodi som argumenterat för vikten att se flerdimensionella aspekter 

som viktiga för barns bildutveckling. De dimensioner som Malchiodi anser viktiga i 

kombination med varandra är dels barnets utvecklingsstadier, dels barnets erfarenhet och 

känslor, dels det sociokulturella perspektivets influenser och kontexten där barnet tecknar 

(Anning & Ring, 2004:26).  

 

Även forskaren Anders Marner (2005:30) beskriver i sin text Möten och medieringar, estetiska 

lärprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv, att flera forskare (Nordström, 

Pedersen och Adelsten) visat att bilder hos barn och ungdomar byggs upp inom en kultur och 

att bilderna som skapas präglas av denna kultur och av andra barn och ungas bilder. Marner 

(2005:31) förklarar att barns bildutveckling inte följer ett utvecklingspsykologiskt schema utan 

att bildutvecklingen är beroende av inlärning som sker i förhållande till samhället och andra 

människor. 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teorier som berör barns bildutveckling. Enligt 

Löfstedt, (2004:6) har de olika teorierna betydelse för hur lärmiljöer utformas och därtill 

inverkar på de didaktiska ställningstaganden som sker i relation till barns bildskapande. 

Därefter lyfts vad forskningen beskriver som viktigt för barns bildutveckling liksom betydelsen 

bildskapande har hos barn. Sedan presenteras faktorer som kan leda till att bildutvecklingen 

stannar av, följt av motivationens roll för lärande och bilddidaktisk forskning på 

bildutvecklingen utifrån pedagogens roll. Slutligen följer forskning kring bildsamtal och 

bedömning i bildämnet.  

 

Tidigare barnbildsforskning och teorier kring bildutveckling 

Pedagogikforskaren Ulla Löfstedt (2004:6) beskriver hur intresset för barnbilden vaknade i 

samband med psykologins genombrott som vetenskap under 1800-talets slut. Inledningsvis 

inriktades forskningen av barnbilden mot barns känslor och tankar och betraktades som en 

spegling av den kognitiva och emotionella utvecklingen hos barnet, tillika som ett uttryck för 

barnets personlighet. Undersökningar som gjordes kom att leda till beskrivningar av barns 

teckningsutveckling utifrån olika stadier, teorier som på senare tid fått stå tillbaka då intresset 

för barnbilden istället riktats mot kulturen och det sociala sammanhangets betydelse för barns 

bildskapande, tillika för perceptionspsykologiska teorier som berör barnbilden som spegling av 

barnets perceptuella utveckling (Löfstedt, 2004:6, 20).  Löfstedt (2004:4) beskriver även att 

synen på barns bildutveckling skiftat från en strävan efter naturalism och perspektivåtergivning 

med ett bestämt mål inom olika stadieteorier, via synen på perceptionens betydelse för 

bildutvecklingen till att i ett sociokulturellt perspektiv ses utan slutpunkt där hon förklarar att 

barns bildutveckling syns i dess tillägnande av olika genrer och framställningssätt.  
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Den traditionella synen på barns bildutveckling som i Sverige fått stort fäste grundar sig i Victor 

Lowenfeldts stadieteori (Löfstedt, 2004:7). Lowenfeldts teori som har drag av Piagets teorier 

om barns tankemässiga utveckling utifrån perioder eller stadier, utgår ifrån tanken att barns 

bildskapande är en kognitiv process där barn ger yttryck för sina erfarenheter och 

föreställningar (Löfstedt, 2004:13). Enligt Lowenfeldt utvecklas barns tecknande utifrån sex 

olika utvecklingsstadier, Klotterstadiet 2–4 år, det förschematiska stadiet 4–7 år, schemastadiet 

7–9 år, begynnande realism 9–12 år, pseudonaturalistiska stadiet 12–14 år och puberteten 14–

17 år (Löfstedt, 2004:7).  Nordström (1991b:41–42) beskriver även han i sin text Naturalism 

och kulturalism i bildpedagogiken, hur barnbildsforskningen tidigare dominerats av olika 

stadieteorier med synen på barnbildens utvecklingsfaser utifrån ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv. Även Lev S. Vygotskij med sitt sociokulturella perspektiv utgick i sina teorier ifrån 

stadieteoretiska tankar utifrån den tyske reformpedagogen Georg Kerschensteiner som delade 

upp barns bildutveckling i fyra steg (Vygotskij, 1995:88).  

 

Karin Aronsson (1997:22) beskriver i sin bok Barns världar -barns bilder hur hon förhåller sig 

kritisk till synen på barns bildutveckling utifrån stadier då hon anser att synen på barns 

bildutveckling utifrån stadier har lett till en syn på att barnets bilder kommer ur sig själva, helt 

ur barnets inre och att man således kan se bildutvecklingen som en biologisk förprogrammering. 

Aronsson (1997:70, 71) jämför flera olika stadieteorier och förklarar att de alla har gemensamt 

att de inte säger något om bildens konstnärliga eller poetiska kvaliteter och att barnets 

utveckling därmed blir definierat som brister eller avvikelser utifrån en norm. Aronsson 

(1997:22) poängterar vidare att synen på barns bildutveckling utifrån stadier är ohållbar utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande, det perspektiv denna undersökning bygger på. Detta 

då författaren uttrycker att stadieteorierna bygger på synen att barns bilder skapas ur en form 

av biologisk förprogrammering eller ur ett vakuum från barnens inre. Aronsson (1997:22) anser 

istället att lärande och bildskapande bygger på delaktighet och påverkas av de semiotiska 

aktiviteter där barn deltar. Bildskapandet ingår i ett socialt sammanhang förklarar Aronsson 

(1997:22) vidare och härrör detta bland annat till Lev S. Vygotskij sociokulturella synsätt.  

 

Barns bildutveckling och bildskapandets betydelse 

Barnbildsforskarna Angela Anning och Kathy Ring (2004: x) som utgår ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, skriver i inledningen till sin bok Making Sense of Childrens Drawings, 

att barn när de tecknar ger oss insyn i deras egen förståelse av världen, deras tänkande och 

utveckling av självkänslan. De uttrycker att teckning är verktyg för barnen att berätta som 

samtidigt fungerar som ett kraftfullt verktyg för vuxna i att utveckla en förståelse för hur barn 

tänker. Barnbildsforskarna Cooke, Griffin och Cox (1998:2) förklarar i sin bok Teaching Young 

Children to Draw, att barn arbetar som konstnärer redan i unga åldrar och att deras utveckling 

behöver stödjas av både föräldrar och lärare på flera olika sätt.  

 

Barnbildsforskarna Marjorie och Brent Wilson (1982:6) beskriver även de utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv hur otroligt viktiga barns teckningsaktiviteter är för barnen och 

förklarar att de barn som inte själva finner den spontana teckningens fantastiska värld kan göra 

det med hjälp av uppmuntran. Forskarna beskriver att barn tecknar för att bygga sin verklighet 

genom att symboliskt utforska och skapa sin värld och uttrycker vidare att bilder kan hjälpa 
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barnet finna sig själv (Wilson & Wilson, 1982:19, 24, 28, 36). Vidare beskriver de att det är 

viktigt att vuxna känner till den generella väg barnbilden utvecklas för att kunna interagera med 

barnen kring deras bilder (Wilson & Wilson, 1982:48). De förklarar att stegen barnen tar i sin 

utveckling inte bör relateras till någon specifik ålder då exempelvis ett barn på 18 månader kan 

rita samma sak som ett annat barn som är 4 eller 6 år, och att det därtill finns särskilt begåvade 

barn som redan vid 6 års ålder behärskar teckning bättre än många vuxna (Wilson & Wilson, 

1982:49). Forskarna förklarar att barn hoppar fram och tillbaka mellan olika nivåer att detta är 

en normal del i utvecklingsprocessen. De anger även att uppmuntran till att teckna kan komma 

från vuxna och föräldrar likväl som andra barn och att barns teckningsaktiviteter hjälper dem i 

tillägnandet av kunskap och i deras lärprocess om sig själva och världen (Wilson &Wilson, 

1982:6, 10). Wilson och Wilson (1982:10, 12) uttrycker vidare att uppmuntran många gånger 

handlar om något så enkelt som att visa sitt intresse för det barnen skapat och synliggöra och 

visa upp det.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv förklaras enligt Löfstedt (2004:33) barns inflytande över andra 

barn som en av de viktigaste inflytelsefaktorerna inom bildutvecklingen då forskning visat att 

barns teckningar är mer tillgängliga än vuxnas och att barn ofta tittar på syskon och kamraters 

bilder när de inte är tillfreds med den egna bilden eller behöver en förebild. Eliot W. Eisner 

(2002:93), professor i undervisning och bild (eng. Education and Art, min översättning), 

beskriver även han att barns konstverk när de ses ur ett socialt snarare än individuellt perspektiv 

tydliggör att det barn lär sig när de arbetar med ett material är en funktion av vad de lär av andra 

när de blir medlemmar i ett samhälle (eng. community). Eisner (2002:93) refererar till det han 

kallar Situated learning, där han förklarar att barn lär sig inom inte bara bild utan alla områden 

genom den sociala och kulturella kontext där de deltar. Lärande av denna sociala karaktär, när 

läraren tar hänsyn till helheten, beskrivs vidare vara viktigt inom bildundervisningen för att 

stärka positiva resultat och förklaras handla om att skapa lärmiljöer där barn kan lära av 

varandra utifrån tankar som uttryckts av John Dewey (Eisner, 2002:93, 94).  

 

Bildutvecklingen som riskerar att stanna av 

Vygotskij (1995:41) förklarar i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen att fantasin under 

sin utveckling genomgår två faser som skiljs åt av det han kallar för ett kritiskt stadium. Han 

uttrycker vidare att barns ritande utgör den främsta skapande formen i barndomens tidiga år 

(Vygotskij, 1995:87). Vidare förklarar Vygotskij (1995:87) att barnet när det når den senare 

delen av barndomen vanligen utvecklar ett kyligare förhållningssätt till ritandet och presenterar 

resultat från forskaren Leukens, som visar att detta minskade intresse sker mellan åldern tio och 

femton år. Intresset skall sedan enligt Leukens åter öka i åldern mellan femton och tjugo år, 

främst då i det konstnärliga skapandet hos ungdomar som har en speciell konstnärlig begåvning. 

Leukens anser dock att majoriteten av alla barn stelnar för livet i detta stadium där 

övergångsperioden bryter in. Vidare förklaras av Leukens att de flesta vuxna tecknar på ett sätt 

som skiljer mycket litet från tecknandet hos barn i åtta till nio års ålder (Vygotskij, 1995:87).  

 

Vygotskij (1995:87) presenterar även tankar av Barnes, som efter att ha studerat över femton 

tusen teckningar fastslår att det finns en brytpunkt som inträffar i tretton till fjorton års ålder. 

Vygotskij förklarar vidare att ytterligare undersökningar inom denna riktning påvisat att barn 
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vid denna ålder genomgår en förändring av ideal i och med könsmognaden. Vygotskij (1995:87) 

anser att barns minskade intresse till ritandet snarare döljer en övergång till ett högre 

utvecklingsstadium. Detta stadium förklaras enbart bli tillgängligt för barnen genom lyckliga 

yttre stimuli som exempelvis teckningsundervisning i skolan, konstnärliga förebilder hemma 

eller genom att barnet har en speciell begåvning (1995:88). Vygotskij (1995:88) förklarar att 

man för att förstå förändringarna som barns ritande genomgår, måste känna till de huvuddrag 

som ritandets utveckling följer. Vygotskij (1995:95) skriver att forskaren Bakušinskij uttryckt 

att barnet i tonåren blir mer upptagen av en process i yttre världen snarare än i den egna 

handlingsprocessen och att övergången i ritandet härrör till djupgående beteendeförändringar 

hos barnet. Vygotskij (1995:97) förbinder puberteten med två problem. För det första uttrycker 

han att den skapande fantasin inte är tillräcklig för tonåringen som inte tillfredsställs av en 

vanlig teckning. För det andra tillägger han att för att tonåringen ”skall kunna gestalta sin fantasi 

krävs att han får speciella, konstnärliga färdigheter och kunskaper”. Vygotskij (1995:97, 98) 

skriver att man måste lära sig hantera olika material och metoder för att uttrycka sig och att 

tonåringen endast genom att detta kultiveras kan ledas vidare i utvecklingen under denna ålder 

där den skapande fantasin måste kultiveras likväl som den konstnärliga produktionen måste 

tillföra tekniska moment.  

 

Lowenfeldt förklarade i likhet med Vygotskij att alla barn inte når de sista stadierna i 

utvecklingen då de slutar uttrycka sig i bild och att denna stagnering beror på barnets utveckling 

mot att bli en mer medveten och tänkande individ (Löfstedt, 2004:15). Gert Nordström 

(1991a:18) skriver även han om hur bildutvecklingen stannar av och att det finns olika 

anledningar som ligger bakom varför barn slutar teckna och måla. Han anger en första 

anledning i att barn helt enkelt tappar intresset då de inte tror att bildframställning får någon 

funktion efter det att de lämnar skolan (Nordström, 1991a:18).  Den främsta anledningen till att 

barn slutar måla och teckna uttrycker Nordström i följande ord: 

Den främsta anledning till att barn slutar teckna och måla är enligt min mening skolans inskränkta 

kunskapssyn och lärarnas brist på bildspråklig kompetens i de lägre stadierna. (Nordström, 

1991a:20). 

Ytterligare anledningar presenterar forskaren i att barn kan uppfatta det egna bildskapandet som 

klantigt eller tafatt och att barnet inte stimuleras till bildskapande i hemmet (Nordström, 

1991a:18,20). Nordström (1991a:18, 20) gör även kopplingar till barns upphörande i 

bildskapandet till skolan där han lyfter att skolan måhända inte kan tillgodose en undervisning 

i modern bildteknologi utifrån brister på verkstäder och kameror. Han poängterar att barns 

intresse för bildskapande minskar i samma takt som de får lära sig att läsa och skriva då det 

verbala språket vid en viss ålder helt tar över det visuella språket. Nordström (1991a:32, 33) 

uppmärksammar också att det finns en antydan till negativ utveckling rörande den narrativa 

strukturen och det visuella berättandet inom barnbilden i elevernas bildskapande där han 

uttrycker att barn inte längre berättar och att många elever enbart gör en figur och en antydan 

till miljö innan de säger sig vara klara med bilden (Nordström, 1991a:33). 
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Motivation och lärande 

Per Kornhall (2014:34) skriver i sin bok Alla i mål att många forskare visat att motivationen är 

en av de viktigaste faktorerna för att skapa inlärning hos eleverna. Nicholas Addison och Lesley 

Burgess är båda forskare som föreläser om Bild- och Designundervisning (eng. Art and Design 

Education, min översättning) vid Institute of Education vid London University. De beskriver 

hur motivationen, eller viljan att göra, är en central del av undervisning och att undervisning 

utan motivation gör lärandet ytligt eller opålitligt (Addison & Burgess, 2000:40). Författarna 

förklarar att det finns många sätt att motivera elever till lärande och lyfter några av de 

effektivaste sätten i att läraren bland annat, skapar en trygg miljö där eleverna vågar ta risker, 

differentierar undervisningen för att skapa möjlighet för självförverkligade hos eleverna och 

smittar genom egen entusiasm. Därtill bör läraren kommunicera höga förväntningar på 

eleverna, uppmärksamma när eleverna gör rätt, ge eleverna konstruktiv feedback, 

uppmärksamma framgångsrikt lärande genom positiv förstärkning och även vara medvetna om 

vikten av att bygga självkänsla och gruppkänsla (eng. peer-group esteem, min översättning) 

(Addison & Burgess, 2000:40).  

 

Forskaren Diane B. Jaquit (2011:15) beskriver även hon motivationen som viktig och nära 

sammanlänkad med kreativiteten. Hon beskriver att forskning visat att inre motivation (eng. 

intrinsic motivators) så som personliga intressen och nyfikenhet är nära relaterade till kreativitet 

och bildskapande. Jaquit (2011:15) beskriver vidare att några inre motivatorer för barns 

bildskapande (eng. Art making, min översättning) återfinns i att innehållet bland annat ska vara 

av personlig relevans, skapa nyfikenhet och tillfredsställa ett behov genom att vara 

meningsfullt. Därtill ska arbetet vara utmanande och personligt tillfredsställande. Jaquit gör 

skillnad på inre och yttre motivation (eng. extrinsic motivation) och skriver att yttre motivation 

som handlar om yttre faktorer så som förväntad bedömning och instruktioner kan ha både 

positiv och negativ inverkan på elevernas kreativitet beroende på hur de används. Några av de 

faktorer som kan ha negativ inverkan och som lärarna bör tänka över hur de används anger 

Jaquit (2011:15) i för strikta lärarförväntningar, normerande steg-för-steg instruktioner, 

belöningar i form att fritt skapande när en uppgift genomförts och en tävlingsinriktad 

klassrumsatmosfär. Därtill kan negativa faktorer vara grupptryck eller störningar från 

klasskamrater, viljan att tillfredsställa lärare och föräldrar, samt begränsad undervisningstid för 

att färdigställa arbetet. Det fria tecknandet beskrivs särskilt kunna bidra till underutvecklade 

arbeten från elever som föredrar det fria tecknandet framför andra uppgifter.  

 

Lärarens roll i barns bildutveckling 

Elliot W. Eisner (2002:46) beskriver i sin bok The Arts and the Creation of Mind, att två av de 

saker som har störst inverkan på elevernas upplevelser i klassrummet är kvalitén på 

undervisningen och på ämnesstoffet de möter. Eisner (2002:46) beskriver hur många tänker att 

bild är något som inte kan läras ut medan andra anser att det inte ska läras ut då man riskerar 

att stoppa elevernas kreativitet och fantasi samt kan hindra utvecklingen av ett personligt 

uttryck. Eisner tar avstånd från dessa tankar och skriver att: “Teaching that does not promote 

learning makes as much sense as selling that does not promote buying” (Eisner, 2002:46). 

Eisner (2002:46) förklarar även att det inte finns några uppgifter eller tankesätt som erövras 

bäst av eleverna genom att de försummas av läraren och lämnas ensamma. Läraren har ett 
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ansvar för att skapa lärsituationer där man kan bygga på det som eleverna vet och värderar och 

måste därmed skapa en miljö med material och aktiviteter som skapar en aptit för lärande 

(Eisner, 2002:47). Läraren bör även engagera eleverna i meningsfullt lärande som de kan 

applicera på och knyta till andra aspekter i världen och bör därtill avväga när den skall stötta 

respektive backa och låta eleven upptäcka och lösa problem själv (Eisner, 2002:49, 54). Läraren 

måste också ha en förmåga att använda och modellera det språk och de förmågor som eleverna 

förväntas lära sig och framförallt måste läraren kunna samtala med eleverna om verken på ett 

konstruktivt och uppmuntrande sätt (Eisner, 2002:54). Eisner (2002:58) beskriver även att 

lärarens egen upplevelse av konst och synen på ämnet påverkar eleverna och förklarar att en 

lärare som inte själv berörs av konsten inte kan undervisa om den, i alla fall inte på ett bra sätt: 

”A teacher of art who is not moved by art cannot teach it, at least not well”.  

 

Bildsamtal 

Bildsamtalen förklaras i Skolverkets skrift Bedömningsstöd i bild (2014:11) vara en viktig och 

central del i bildundervisningen för att integrera bedömning i undervisningen (Skolverket, 

2014:12,13). Genom bildsamtal förklaras eleverna kunna få syn på bilders komplexitet och 

därtill lära sig tolka olika bilder. Samtal om bilder förklaras även kunna skapa nya infallsvinklar 

och öppna upp för möjligheter att tala om vad som är rätt och fel, etik, kommersiella och 

historiska bilder och dylikt och bidrar även till att lära sig reflektera, lyssna på andra och 

formulera sig (Skolverket 2014:13, 14). Många forskare understryker på liknande vis 

bildsamtalens viktiga roll i bildutvecklingen. Forskaren Tarja Karlsson Häikiö (2014:73) knyter 

utvecklingen av barnens bildseende och visuella literacitet till meningsskapande som kan ske 

genom bildsamtal. Häikiö beskriver att barn genom bildsamtal kring olika typer av bilder i 

exempelvis bilderböcker, konstbilder, mediabilder eller egna bilder, kan få hjälp att göra 

barnens uppfattningar om bilder tydliga och hjälpa dem att formulera sina inre föreställningar i 

ord. Även Eisner (2002:49) uttrycker att samtal är viktiga i bildundervisningen och att eleverna 

måste lära sig se och reflektera över det de skapat genom att de får feedback eller kritik av andra 

på sitt arbete då detta kan ge dem en djupare förståelse och känsla för vad de skapat. Kritiken i 

samtalen som Eisner (2002:49) kallar ”critical feedback” behöver dock inte vara fokuserad på 

att kritisera och peka på vad som behöver förbättras uttrycker Eisner vidare utan den är även 

till för att läraren skall få syn på vad som är bra och utmärkande i bilden. Även Terry Barrett 

(1997: xii), professor i bildundervisning, beskriver i sin bok Talking about Student Art, att 

samtal om bilder via det han kallar ”Studio Critique”, kan förbättra förmåga att tänka kritiskt 

om bilder. Han uttrycker att elever när de ser att lärare och klasskamrater i bildsamtal tar deras 

bildarbeten på allvar troligen kommer lägga mer energi och beslutsamhet i sitt arbete (Barrett, 

1997: xii). Samtalen kring elevers bilder måste för att vara bra guidas av en ledare med ett 

bestämt syfte, inkludera eleverna och inte enbart vara bedömande (Barrett, 1997:3, 4). Barrett 

uttrycker att elever behöver träna på att uttrycka sig och tala om bilder och att lärarens roll är 

att främja genomtänkta samtal genom välformulerade frågor och genom att styra samtalet åt 

rätt håll. Barrett (1997:4, 5) beskriver även att man kan flytta fokus till att tolka bilder snarare 

än att värdera dem och att detta kan leda till att eleverna får en förståelse för att deras bilder kan 

innehålla mening. Förutsatt att kritiken inte är för negativ beskriver författaren vidare att 

eleverna kan bli uppmuntrade att fortsätta skapa konst/bilder som för dem känns meningsfulla. 

De kommer även sträva efter att skapa mer mening i sitt eget arbete och i att finna mening i 
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sina klasskamraters bilder (Barrett, 1997:4, 5). Barret (1997:2) uttrycker även att bildsamtal 

ofta sker på fel sätt och att de då är för bedömande, normerande eller har ett negativt fokus. 

Författaren rekommenderar att läraren för att arbeta med interaktiv kritik i grupp, bör 

koncentrera sig på att främja snarare än kritisera och undvika att ge studenterna sina egna idéer 

och hellre stödja dem i att bli bättre på att kritisera och uttrycka sig (Barrett, 1997:94).  

 

Wilson och Wilson (1982:37) beskriver även de vikten av att tala med barn om deras bilder och 

förklarar att alla former av frågor visat sig viktiga då de visar barnet att den vuxne är intresserad 

av det barnet gjort. Därtill betonar de att bilder alltid skapas med mening och behöver 

uppmärksammas av den vuxne. Wilson och Wilson (1982:138) anser att barns bildutveckling 

även kan stärkas genom samtal mellan vuxna och barn om barnens bilder och genom det 

forskarna beskriver som ”Graphic play”, när vuxna och barn tillsammans skapar bilder under 

samtal.  

 

Bedömning i bildämnet 

Dylan William (2013:53, 58) som forskat kring bedömning förklarar att bevisen för den 

formativa bedömningens signifikanta betydelse för elevers lärande ständigt blir fler. Dock 

uttrycker han att definitionen av vad formativ bedömning verkligen innebär varierar och 

föreslår en egen definition som sammanfattar vad begreppet bör inbegripa: 

Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av 

lärare, elever och deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen 

blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade funnits 

(William, 2013:58).  

Författaren anser att regelbunden användning av formativ bedömning i klassrummet kan 

förbättra elevprestationer och förklarar att den formativa bedömningen innebär att man samlar 

in bästa tänkbara bevis för vad eleverna lärt sig för att sedan använda denna kunskap i nästa 

steg i undervisningen för att på så vis bättre kunna möta elevernas behov (William, 2013:61, 

65). William (2013:60) beskriver att all undervisning i korthet utgår från tre nyckelprocesser 

och tre roller eller individer i form av lärare, elev och kamrater. Processerna han beskriver går 

ut på att först ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande, för att sedan ta reda på vart de 

är på väg och slutligen reda ut hur de skall koma dit de ska (William, 2013:61). 

 

Eisner (2002:180) beskriver att bedömning och utvärdering av elevernas arbete i 

bildundervisningen kan ha en negativ inverkan på eleverna om de levereras på ett okänsligt sätt 

och förklarar att det finns missförstånd knutet till dessa i tron att de handlar om att enbart 

bedöma resultatet av en process, inte processen i sig självt och att bedömningen alltid måste 

leda till ett betyg. Bedömningar kan fokusera på slutresultatet, men de måste inte göra det 

förklarar Eisner (2002:180, 181) vidare och förtydligar att bedömningen även kan utvärdera 

sättet eleverna engagerar sig i sitt arbete, deras vilja att ta risker, hur eleverna för arbetet framåt 

eller löser problem tillika hur villiga eleverna är att ställa frågor och spekulera kring 

möjligheter. Eisner (2002:193) förklarar vidare att det är viktigt att inse att bedömning och 

utvärdering inte heller enbart behöver ligga i lärarens händer utan föreslår att det inte ska vara 

så utan att läraren även bör använda sig av kamratrespons och självvärdering. Eisner beskriver 
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ordet ”crit” som en metod där elever diskuterar andra elevers arbeten och förklarar att denna 

metod gör eleverna känsligare i språket de använde och hur de talar om någon annans arbeten 

då processen innebär att de snart kommer möta samma kritik själva. Att delta i en crit förklaras 

vidare ge eleverna insikt i hur de kan hjälpa andra och i detta behöver de lära sig att titta noga 

och bedöma och tala på ett känsligare sätt (Eisner, 2002:194). Eisner (2002:194) uttrycker att 

denna typ av bedömning, som han beskriver som ett medel för eleverna att avancera i det egna 

lärandet och gör dem till en viktig resurs i utvärderingen av arbetet även erbjuder läraren viktig 

insikt i vad eleverna lärt sig medan läraren lyssnar på elevernas samtal. Författarna Grettve, 

Israelsson och Jönsson (2014:81) beskriver även de i sin bok Att bedöma och sätta betyg att 

kamrat- och självbedömning ofta lyfts fram som värdefulla verktyg i undervisningen då de kan 

vara effektiva för elevens lärande. För att eleverna ska bli bra bedömare är det dock viktigt att 

de får öva sig i detta och vidare talar de om att lärarna i deras studie valt att avdramatisera ordet 

bedömning för att istället använda ord som respons, återkoppling och feedback (Grettve, 

Israelsson & Jönsson, 2014:89).  

 

Metod 
I detta avsnitt beskrivs val av metod för att genomföra undersökningen och varför denna metod 

valts. Sedan tas de forskningsetiska riktlinjer upp och hur denna undersökning förhåller sig till 

dem. Därefter presenteras det urval och de avgränsningar som gjorts samt hur undersökningen 

genomfördes. Slutligen presenteras på vilket sätt materialet som samlats in bearbetades och 

analyserades och därefter följer undersökningens kvalité utifrån validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  

 

Val av metod  

Eftersom syftet med undersökningen var att undersöka bildlärares syn på hur de kan stödja 

elevernas bildutveckling i bildundervisningen, har en kvalitativ ansats valts. Detta då det är 

lärarnas syn på vilka svårigheter eleverna möter och hur man kan stötta och motivera dem vidare 

för att stödja bildutvecklingen som är central.  

 

Valet att arbeta med en kvalitativ metod bottnade i undersökningen handlar om tankar och 

upplevelser ur ett lärarperspektiv. Enligt Larsen (2009:22) beskrivs exempelvis upplevelser, 

förväntningar och tankar beröra mjuka data och då är en kvalitativ metod en bra metod att 

använda. En kvalitativ metod innebär enligt Larsen (2009:22) att data som insamlas talar om 

icke siffermässiga eller mätbara egenskaper hos personerna som deltar till skillnad från 

kvantitativ metod om berör data som är mätbar. Kvalitativa metoder beskrivs som fördelaktiga 

då man kan studera något på djupet. De anges som en bra metod när man vill ta reda på 

människors attityder och om syftet är att skaffa sig en helhetsförståelse kring ett fenomen 

(Larsen, 2009:22, 23). För att skaffa en helhetsförståelse och besvara undersökningens syfte, är 

det i denna undersökning elevers bildutveckling som är fenomenet som blir intressant att 

studera utifrån bildlärarnas syn på sin roll och hur de kan stödja och motivera elever med olika 

förutsättningar. Även utifrån denna undersöknings teoretiska grund i ett sociokulturellt 

perspektiv lämpar sig en kvalitativ ansats då det enligt forskarna Kvale och Brinkmann 

(2014:28) som forskat inom kvalitativ metodik, handlar om en grundinställning som fokuserar 
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på ”de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, 

vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer". 

 

Kvalitativ intervju 

Denna undersökning utgår ifrån en kvalitativ halvstrukturerad intervju för att samla in empiriskt 

material.  

Denna metod valdes utifrån undersökningen syfte då den halvstrukturerade kvalitativa intervjun 

enligt Kvale och Brinkmann (2014:41) söker förstå ämnen från den intervjuades perspektiv. 

Metoden valdes för att utifrån syfte och frågeställningar undersöka hur bildlärarna ser på barns 

bildutveckling och hur de kan stödja denna. Metoden är även lämplig för att undersöka vilka 

svårigheter bildlärarna ser att eleverna möter i bildutvecklingen.  

 

En halvstrukturerad intervju som denna innebär att intervjun inte är lika fast och styrd som vid 

en strukturerad intervju där forskaren har mer kontroll över frågorna (Denscombe, 2016:266). 

Vid en strukturerad intervju erbjuds enligt Denscombe (2016:26) deltagaren färdiga och 

begränsade uppsättningar svarsalternativ och kan inte som i den form av semistrukturerade 

intervju som valts i denna undersökning, tala mer fritt, mer utförligt och utveckla sina idéer. 

Kvale och Brinkmann (2014:17) beskriver i sin bok, Den kvalitativa forskningsintervjun, att en 

kvalitativ forskningsintervju ”söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 

utveckla meningar om deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna”. Författarna förklarar att kunskap konstrueras under en 

forskningsintervju genom interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade och handlar 

om ett utbyte av åsikter mellan två personer kring ett ömsesidigt intressant tema (Kvale & 

Brinkmann, 2014:18).  Vidare förklarar författarna att intervjun ”är ett samtal som har en 

struktur och ett syfte” (Kvale & Brinkmann, 2014:19). En halvstrukturerad intervju beskrivs av 

Kvale och Brinkmann (2014:46) söka beskriva och förstå meningen hos centrala teman hos 

intervjupersonen genom att intervjuaren registrerar och tolkar det som sägs och på vilket sätt 

detta görs. Målet med den halvstrukturerade intervjun beskrivs i att intervjuaren genom att 

uppmuntra intervjupersonen att beskriva vad hon eller han upplever, känner och handlar, kan 

erhålla nyanserade beskrivningar som kan återspegla en kvalitativ mångfald, vilket också är det 

som eftersträvats i denna undersökning (Kvale & Brinkmann, 2014:47). 

 

Sonja Kihlström (2007:48) beskriver i sin text, Intervju som redskap, att den kvalitativa 

intervjun liknar ett samtal, med skillnaden att den har ett bestämt fokus där intervjuaren 

bestämmer riktningen. Viktigt i en intervjusituation anser Kihlström (2007:48, 49) är att 

intervjuaren funderar över och skriver ner sin egen förförståelse för att inte riskera att styra 

intervjun genom att ställa ledande frågor. Frågor i en kvalitativ intervju bör istället vara av 

öppen karaktär. Intervjuerna i denna undersökning bygger på frågor av blandat öppen och sluten 

karaktär som skrivits ner som stöd för intervjuaren i en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna i 

intervjuguiden är inte fasta eller bestämda att följa i en viss ordning utan formulerade som stöd 

för studenten under intervjun. Jan Trost (2010:71) beskriver i enlighet med detta i sin bok, 

Kvalitativa intervjuer, att man i kvalitativa intervjuer i möjligaste mån ska låta intervjupersonen 

styra ordningsföljden i intervjun, men att en intervjuguide som i korthet listar frågeområden 

som stödjer undersökningens syfte skall göras och övas in så den finns ”i ryggmärgen”.  
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För att den intervjuade skulle känna sig tryggare och kunna prata mer fritt tillhandahöll jag 

utöver intervjuguiden även en tankekarta som stöd (se bilaga 2). Denna visade intervjuns viktiga 

begrepp eller teman. Bildstöd i form av en tankekarta som denna beskrivs av Sverrisson 

(2015:200) kunna användas som samtalsämne för att styra upp och underlätta intervjuer. 

Sverrisson förklarar att bildintervjuer där bilder finns som stöd kan aktivera de människor som 

studeras på olika sätt istället för att de betraktas som passiva deltagare. Även forskaren Heléne 

Thomsson (2010:59) beskriver i sin bok, Reflexiva intervjuer, att det är användbart att 

temabasera intervjuer genom att skriva ner frågeområden i enkla termer i cirklar på ett papper 

som intervjuare och intervjuad sedan kan ha framför sig. Hon förklarar att detta både ger stor 

frihet och möjlighet till viss styrning vid intervjuerna där båda deltagarna lättare kan hålla fokus 

och den som intervjuas kan känna en trygghet i vad intervjun kommer beröra (Thomsson, 

2010:60).  

 

Larsen (2009:86) belyser även vikten av att fundera över vilken typ av frågor man ställer och 

hur de formuleras under en intervju. Författaren beskriver att det är vanligt att börja med 

bakgrundsfrågor som ålder, utbildning eftersom dessa personliga frågor är lätta att besvara och 

kan bidra till en mjukare inledning av intervjun. Dessa intervjuer utgick i enlighet med Larsens 

tankar från inledande bakgrundsfrågor där intervjupersonen fick berätta om sig själv som 

bildlärare, hur hon eller han kom att bli det, för att sedan gå över på intervjuns teman. Efter 

första intervjun omformulerades frågorna i intervjuguiden till att vara mer öppna för att kunna 

ge mer uttömmande svar. Vidare lades ytterligare en fråga till i intervjuguiden efter att samtliga 

intervjuer genomförts. Denna fråga berörde vilka risker lärarna kunde se med att eleverna 

fastande i sin utveckling. Den sista frågan lades till efter att jag transkriberat samtliga intervjuer 

och insett att just denna fråga förbisetts. Tanken med detta var insikt i att svaren på denna skulle 

kunna bidra med ett mer omfångsrikt resultat. Denna fråga besvarades i efterhand av samtliga 

lärare via mailkorrespondens.  

 

Intervjuerna genomfördes med behöriga bildlärare i mellanstadiet för att undersöka hur de 

upplever och ser på sin roll i bildundervisningen och bildutvecklingen hos barn. För att 

intervjuerna skulle utgöra bästa möjliga material och för att jag skulle kunna vara aktiv under 

intervjun, spelades intervjuerna in och sparades i ett dataprogram innan de transkriberades. 

Valet att spela in intervjuerna baserades på det Jan Trost (2010:74) skriver om att intervjuaren 

med hjälp av en inspelning bättre kan koncentrera sig på frågorna och svaren om den inte 

behöver föra anteckningar samtidigt. Trost (2010:74, 75) utvecklar denna tanke i att det även 

underlättar om man har en svårläst handstil som blir svår att tyda och beskriver därtill att 

inspelningar bidrar till att man kan lyssna på ordval och tonfall upprepade gånger efteråt. Trost 

(2010:76) förklarar även att anteckningar kan störa den som intervjuas och ge denne en känsla 

av misstänksamhet. Trost (2010:75) förklarar också att många kan tycka det är obekvämt att 

spelas in och att det även kan verka nonchalant att inte föra anteckningar, varför metoden 

förklarades noga för den som skulle intervjuas. För att minimera risken att deltagarna säger nej 

till inspelning fick deltagarna redan i informations- och samtyckesbrevet veta att intervjuerna 

skulle spelas in och anledningarna till det och därmed lämna sitt samtycke till det.  

 



 

16 
 

Forskningsetik 

Larsen (2009:13) beskriver att det i alla forskning uppstår etiska dilemman samt att dessa 

uppstår i flera delar av forskningsprocessen så som i val av ämne, frågeställning, datainsamling 

och användning och förmedling av data. Larsen (2009:14) förtydligar liksom Björkendahl 

Ordell (2007:26–27) att forskaren skall utgå ifrån Vetenskapsrådets etiska principer, där fyra 

huvudkrav ska säkerställas. De fyra huvudkraven från Vetenskapsrådets presenteras utförligare 

i skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Veteskapsrådet, 2002). Där anges de fyra huvudkraven inbegripa: 

 

Informationskravet. Detta krav beskriver att ”forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande”. Deltagare skall upplysas om att deltagandet är frivilligt, att de har rätt att avbryta 

sin medverkan när de vill, att deltagarna ska få syftet presenterat och även få information om 

hur undersökningen kommer genomföras (Vetenskapsrådet, 2002:7).  

 

Samtyckeskravet.  Detta krav anger att forskaren skall inhämta samtycke från uppgiftslämnare 

och undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2002:9–10).  

 

Konfidentialitetskravet.  Kravet anger att alla personer som ingår i forskningen och uppgifter 

om dessa, ska ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att inga obehöriga kommer åt dem och uppgifter som antecknas, lagras och avrapporteras 

ska göra det på ett sätt som hindrar att obehöriga kan identifiera enskilda personer 

(vetenskapsrådet, 2002:12).  

 

Nyttjandekravet. Detta krav innebär att de uppgifter som samlas in under forskningen om 

enskilda personer enbart får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14).   

 

Hänsyn ska utöver dessa krav även tas till individskyddskravet som anger att ingen person skall 

komma till psykiskt eller fysisk skada, och skyddar individer från förödmjukelse och kränkning 

(Björkendahl Ordell, 2007:27). Samtliga krav säkerställdes i denna undersökning genom att de 

bildlärare som kontaktades informerades om undersökningen via telefon eller mejl och därefter 

genom ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga nr 3). I detta informationsbrev fick 

lärarna efter att ha fått mer information om undersökningens syfte och genomförande ta 

ställning till om de ville delta eller ej och lämna sitt samtycke. Informationsbrevet informerade 

om undersökningens syfte, vad ett deltagande skulle innebära, att det är frivilligt att delta och 

att det är möjligt att avbryta sin medverkan om man vill samt utan att behöva motivera det. 

Brevet angav även att det material som samlades in kommer användas enbart för 

undersökningens syfte och användas på ett sådant sätt att ingen individ kan pekas ut eller 

identifieras. Deltagarna informerades även om att de skulle avidentifieras i anteckningar och 

skrift och refereras till som Lärare 1, 2 och så vidare. Brevet innehöll även kontaktuppgifter till 

mig och ansvarig handledare och var underskrivet av oss båda. Etiska avväganden gjordes inför 

intervjun även i form av vilka personuppgifter som är relevanta att samla in om de olika 

deltagarna, där jag valde att undvika material av för personlig karaktär som skulle kunna 

identifiera någon deltagare. Jag arbetade genomgående strukturerat och organiserat med de 
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etiska avvägningarna nära för att undvika att någon deltagare kom till skada, samt gjorde 

avvägningar i all textbearbetning genom att även transkriptionerna kodades som Lärare 1, 2, 3 

och 4. Materialet som samlades in förvarades i en inlåst, lösenordskyddad dator som enbart jag 

hade tillgång till och i enighet med nyttjandekravet kommer denna information enbart användas 

för undersökningen och förstöras när undersökningen är över.   

 

Urval och avgränsningar  

Deltagarna i undersökningen bestod av behöriga bildlärare i mellanstadiet i en mellanstor 

kommun i mellersta Sverige. Enbart behöriga lärare valdes ut i undersökningen utifrån en vilja 

att grunda undersökningen i lärares beprövade erfarenhet, samt utifrån det faktum att 

undersökningen även kommer beröra lärarnas tankar kring bedömning och betygsättning i 

ämnet, betygsättning som endast får göras av behöriga lärare. Urvalet skulle göras genom att 

jag kontaktade flertalet mellanstadieskolor för att undersöka om behöriga lärare i bildämnet 

fanns och om dessa var villiga att delta i underökningen. Deltagare skulle även kunna tillkomma 

genom tips från tidigare utvalda deltagare om de visste om någon som har kunskap att tillföra 

undersökningen. Denna typ av urval förklaras enligt Larsen (2009:77) som ett icke-

sannolikhetsurval och anges fungera väl i kvalitativa undersökningar där forskaren mer kan 

styra över vilka deltagare som deltar utifrån strävan att nå bästa möjliga kunskap inom ett 

område. Det ovan beskrivna urvalssättet där forskaren själv väljer personer som den tror har 

goda kunskaper inom området och där dessa även kan tipsa om fler deltagare kallas 

snöbollsmetod (Larsen, 2009:78). Valet att göra urvalet på detta vis baserades på att 

undersökningen strävar efter att ge exempel på bildlärares syn på barns bildutveckling och hur 

den kan stödjas via bildundervisningen. Urvalet kom vid undersökningens genomförande att 

bestå av fyra bildlärare som valt att tacka ja till ett deltagande.  

 

Antalet deltagare baserades på att Trost (2010:143) beskrivit att deltagarantalet i en kvalitativ 

undersökning bör baseras utifrån rådande tidsaspekter och därmed begränsas till ett litet antal 

intervjuer, kanske fyra eller fem, för att materialet ska bli hanterbart. Sökandet efter deltagare 

medförde flera oväntade utmaningar då den nya personuppgiftslagen GDPR förbjöd de ca 

femton rektorerna som kontaktades att lämna ut kontaktuppgifter. Rektorerna mejlade istället 

min fråga vidare och i de flesta fall uteblev svar från lärarna. Några av de lärare som visade 

intresse fick sedan avböja då de inte hade behörighet att undervisa i bild, vilket var en viktig 

faktor för att stärka reliabiliteten i undersökningen då den berörde bedömning och betygsättning 

i ämnet. Två lärare tackade ja denna väg. Genom en personlig kontakt knöts en tredje lärare till 

undersökningen. Detta krävde att jag såg till att förhålla mig till denna lärare på annat sätt än 

det vi var vana vid utifrån vår vänskapsrelation. Vi försökte i bästa möjliga mån frångå våra 

vanliga roller under intervjun och genom att jag förhöll mig på samma sätt till denna lärare som 

till övriga som intervjuades fick jag ett material även från denna intervju som sedan kunde 

bearbetas. Min tanke är här snarare att denne lärares svar var mer utförliga och genomtänkta, 

mycket tack vare att läraren kanske kände sig mer bekväm i situationen och därmed kunde prata 

ledigare kring frågorna. Den sista och fjärde deltagande läraren tackade ja till att delta i 

undersökningen efter att jag skickat ut en förfrågan via ett digitalt bildlärarnätverk via sociala 

medier på plattformen Facebook. 
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Genomförande 

Kvale och Brinkmann (2014:144) beskriver sju stadier som ingår i en intervjuundersökning av 

detta slag, vilka följts i genomförandet av denna undersökning. Det första stadiet, tematisering, 

handlar om att tematisera undersökningens syfte och fastställa metod för insamling av material. 

Detta följs av det andra steget, planering, som handlar om planering av undersökningen utifrån 

samtliga sju steg, vilket sedan följs av steg tre, intervjuer, som utgår ifrån en intervjuguide 

(Kvale & Brinkmann, 2014:145). Det fjärde stadiet därefter, utskrift, handlar om att förbereda 

intervjumaterialet för analys, det är här inspelningarna transkriberas, något som beskrivs 

utförligare under stycket analys och bearbetning senare i uppsatsen. Där beskrivs även det femte 

steget, analys, som innebar att val av analys skedde utifrån undersökningen syfte (Kvale och 

Brinkmann, 2014:145). Det sjätte steget berör enligt Kvale och Brinkmann (2014:145) 

verifiering, där resultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet fastställs. Slutligen 

kommer rapporteringen som innebär att undersökningens resultat och valda metoder 

rapporteras.  

 

Innan intervjun i det tredje steget skedde, kontaktade jag utvalda deltagare. Deltagarna 

kontaktades i ett inledande stadium per telefon eller mejl och i denna första kontakt informerade 

jag i korthet om den tilltänkta undersökningen, om att jag skulle ha tystnadsplikt och att all 

information skulle hanteras under konfidentialitet (Trost, 2010:61). Redan vid första kontakten 

kunde deltagaren välja att avböja till att delta eller få ytterligare information som förtydligade 

vad undersökningen skulle beröra och innebära skickat till sig. Efter första kontakten skickades 

därefter ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 3) ut till de utvalda bildlärare som vid 

första kontakten visat intresse för att delta. När kontaktade bildlärare lämnat sitt samtycke 

bestämdes en tid och plats för genomförande av intervjuerna. 

 

Intervjuerna genomfördes enligt överenskommelse och spelades in. Trost (2010:66) beskriver 

att det är viktigt att säkerställa att platsen för intervjun vara lugn och ostörd. Personen som 

intervjuades fick för att säkerställa detta och för att känna sig mer trygg i situationen välja var 

intervjun skulle ske. När intervjuerna avslutats bearbetades och transkriberades alla intervjuer 

för att sedan analyseras. Dessa moment beskrivs utförligare nedan under avsnittet bearbetning 

och analysmetod. 

 

Bearbetning och analysmetod 

När intervjuerna genomförts bearbetades intervjuerna till material som kunde analyseras utifrån 

undersökningens syfte. Både Trost (2010:149) och Thomsson (2010:150) beskriver att det inte 

finns några gemensamma spelregler för hur en analys skall gå till utan att analysmetoden bör 

väljas utifrån vad den som genomför analysen själv anser passar bäst och utifrån vilket sätt om 

passar för att besvara syfte och frågeställningar i undersökningen. Ett problem med att 

transkribera fyra intervjuer om cirka en timmes omfång är dock att mängden transkriberat 

material kan bli ohanterligt stort och ta en oförsvarlig tid i anspråk. Trost (2010:75) förklarar 

att tio intervjuer om en timme vardera lätt kan bli mellan 200–300 sidor transkriberat material 

och Thomson (2010:145) beskriver hur en timmes intervju med lätthet kan bli 20–30 sidor text 

och ta 6–8 timmar att skriva ut. För att minimera tidsomfånget i denna till storleken mindre 
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undersökning skedde transkriberingen av det inspelade materialet enligt en metod som Trost 

(2010:148) föreslår där man lyssnar igenom det inspelade materialet och skriver ner det som 

framstår som viktigt i förhållande till undersökningens syfte och utifrån intervjuguiden. De 

viktiga styckena skrivs ner ordagrant med noteringar om skratt, pauser och dylikt, därefter 

sammanfattas information av sekundär betydelse med hänvisning till var i intervjun det 

förkommer och vad det berör (Trost, 2010:148). Thomsson (2010:145, 146) beskriver på 

liknande sätt hur hon först lyssnar igenom intervjun, för kortare anteckningar och beslutar hur 

varje intervju ska transkriberas innan hon lyssnar igenom intervjun igen och gör en transkription 

där vissa delar skrivs ner ordagrant, medan andra avsnitt summeras. Jag valde att transkribera 

hela intervjuerna enligt metoden Trost föreslagit för att ha så mycket material som möjligt att 

utgå ifrån och då jag vid genomlyssning ansåg att den mesta informationen var relevant. 

Sortering av vad som var relevant eller inte skedde sedan mer ingående i efterföljande steg.  

 

När bearbetningen i form av transkription gjorts analyserades materialet. Rennstam och 

Wästerfors (2015:220) förklarar att analysen, den del i arbetet där det insamlade empiriska 

materialet skall bearbetas, utgår ifrån tre grundläggande arbetssätt, att sortera, reducera och 

slutligen argumentera. I denna undersökning gjordes detta utifrån en utgångspunkt i en 

fenomenografisk analysmetod då fenomenografin enligt Dahlgren och Johansson (2009:122) 

är en metodansats som utvecklats för att ”analysera data från enskilda individer” och som därtill 

oftast samlats in genom halvstrukturerade intervjuer som i denna undersökning. En 

fenomenografisk analysmetod utgår ifrån olika steg, där det första steget handlar om ”att 

bekanta sig med materialet” (Dahlgren & Johansson, 2009:127). Det transkriberade materialet 

lästes igenom tills jag kände mitt material bra och sedan gick jag vidare till nästa steg i analysen 

kondensation (Dahlgren & Johansson, 2009:128). Detta steg innebar att jag skiljde ut de mest 

signifikanta och betydelsefulla uttalandena genom att klippa ut passager eller stycken. I denna 

undersökning användes en liknande metod som Trost (2010:154) föreslår för att skapa en 

överblick över materialet. Denna metod gick ut på att man läser igenom utskrifterna av de 

transkriberade intervjuerna och sedan istället för att klippa ut, färgkodar och stryker under 

viktiga och intressanta delar i texten, samt skriver stickord i marginalen. Detta gjordes i 

skrivprogram i datorn. Trost (2010:154) beskriver att detta sätt medför att man under 

genomläsningen lätt kommer på idéer som man kan ta vara på i analysen och att man därtill i 

det färgkodade materialet kan söka mönster och intressanta delar om man säkerställer att man 

ställer samma analytiska frågor till allt material. 

 

Materialet som färgkodades utgjorde sedan underlag för det tredje steget i analysen, jämförelsen 

(Dahlgren & Johansson, 2009:128). I detta steg söks likheter och skillnader i materialet för att 

sedan i fjärde analyssteget grupperas utifrån hur de olika styckena relaterar till varandra, sedan 

ställs likheterna i fokus under det femte steget där man artikulerar kategorierna och söker 

kärnan i de olika kategorierna som hittats (Dahlgren & Johansson, 2009:129, 130). I det 

efterföljande sjätte steget namnges kategorierna för att det mest signifikanta i materialet skall 

framträda (Dahlgren & Johansson, 2009:130). Det slutliga efterföljande stadiet i den 

fenomenografiska analysmetoden, den kontrastiva fasen innebär att kategorierna man funnit 

smälts samman så de blir uttömmande och utgör undersökningens utfallsrum (Dahlgren & 

Johansson, 2009:130–131). Det slutliga stadiet gjordes genom att jag skapade flera olika 
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dokument för de olika teman jag kunde utläsa, kategoriserade dem i olika rubriker och förde 

över det insamlade materialet från de fyra respektive intervjuerna i dessa. 

 

Kvalité 

Thornberg och Fejes (2009:216) beskriver att det i all forskning ställs krav på att den 

genomförts på ett sätt som uttrycker hög kvalitet och god kompetens. De förklarar att studenter 

som skriver examensarbeten bör reflektera kring detta när undersökningen genomförs och se 

till att sträva efter att arbetet håller hög kvalitet. För att göra detta föreslår författarna att man 

skall ställa en rad kritiska frågor till det egna arbetet, något jag medvetet arbetade med 

genomgående i undersökningen (Thornberg & Fejes, 2009:217). Författarna beskriver 

kvaliteten i en kvalitativ undersökning utifrån begreppet validitet och förklarar att det talar om 

i vilken utsträckning forskningen som genomförs och de metoder som används verkligen 

undersöker det som de är avsatta för att undersöka (Thornberg & Fejes, 2009:218). För denna 

undersökning har validiteten säkerställts genom att bakgrund och tidigare forskning sökts och 

formulerats utifrån undersökningens syfte och frågeställning samt genom att metoden lett fram 

till ett resultat som besvarar syftet och frågeställningarna. För att säkerställa validiteten, 

trovärdigheten eller tillförlitligheten i forskningen understryker författarna vidare att det är av 

vikt att man är noggrann och systematisk under forskningsprocessen och att resultaten är 

trovärdiga till följd av de tillvägagångssätt som använts vid datainsamling och analys 

(Thornberg & Fejes, 2009:219). Jag har säkerställt detta genom att hela tiden sträva efter att 

vara strukturerad och följa dessa råd när jag genomfört de olika momenten utifrån min valda 

metod, därtill genom att redovisa mitt genomförande på ett transparent sätt. Genom att arbeta 

strukturerat på detta sätt säkerställdes också att resultatet blev väl förankrat i det empiriska 

materialet samt att materialet kunde struktureras på ett tydligt och välorganiserat sätt. 

 

En avgörande faktor för validiteten i en kvalitativ undersökning beskrivs vara forskaren själv 

och dennes förmåga att genomföra intervjuer på bra sätt liksom att denne använder både kritiskt 

och kreativt tänkande (Thornberg & Fejes, 2009:220). För mig var det därmed viktigt att hela 

tiden arbeta systematiskt och kritiskt pröva och granska det material som växte fram. Därtill 

krävdes att jag hade en tolerans för vagheter och tvetydigheter, var sensitiv och känslig för 

nyanser i det som undersöks. Därtill försökte jag vara medveten om mina egna personliga 

värderingar och hur dessa kan komma att inverka i undersökningen. Viktigt är även att 

forskaren är god kommunikator och kan leva sig in i deltagarnas situation (Thornberg & Fejes, 

2009:221). Thornberg och Fejes (2009:221) belyser också vikten av att ha ett reflexivt 

förhållningssätt och därmed reflektera över tillvägagångssätt, den egna förförståelsen och hur 

jag själv påverkar och påverkas av aktörer i undersökningen. Detta beskriver Larsen (2009:27) 

som en intervjueffekt eller kontrolleffekt, som innebär att intervjuaren själv eller metoden i sig 

kan inverka på resultatet. För att säkerställa validiteten måste jag därmed iaktta största 

försiktighet i mina val, ha ett kritiskt förhållningssätt och hela tiden ifrågasätta det jag själv 

gjorde och skrev. Jag valde därför att skriva ner mina tankar kring bildutveckling, stöttning och 

motivation för att vara medveten om den erfarenhet och förståelse jag fått under min utbildning 

liksom under min tid som lärare på olika skolor. Utifrån detta kunde jag reda ut vad jag önskade 

veta mer om under genomförandet av intervjuerna och utforma min intervjuguide därefter. 

Under undersökningen och intervjuernas genomförande försökte jag sedan förhålla mig så 
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neutral som möjligt till denna förförståelse genom att inte ställa ledande frågor eller tvinga på 

deltagarna min egen förståelse. Detta visade sig vara svårare än jag inledningsvis trott då 

intervjuer med en sociokulturell teorigrund krävde att jag var mer aktiv i min kommunikation 

under intervjuerna än jag först räknat med. Det framgick att materialet som samlades in lättare 

fördjupades genom att jag var mer aktiv i min roll genom att ställa fler följdfrågor och styra 

samtalet vidare om vi kom utanför undersökningens fokus och temaområden, samt genom hur 

jag valde att kommentera det lärarna sa. Det gick inte att strikt förhålla sig till de frågor som 

förberetts i intervjuguiden utan samtalen kom att flöda mer naturligt och komma in mer på 

djupet när guiden fick vara just en guide och inte en fast ordning att följa.  

 

Ytterligare en faktor som man som forskare bör vara medveten om rörande undersökningens 

validitet är enligt Larsen (2009:27) att människor inte alltid talar sanning och att risken för detta 

ökar i intervjuer då de kan göra det svårare för deltagaren att svara sanningsenligt om 

intervjuaren sitter framför dem. En fördel här med metodvalet i form av en semistrukturerad 

intervju där deltagaren tillåts tala mer fritt, något som i sig kan stärka validiteten, är att forskaren 

erbjuds möjlighet att ställa följdfrågor och reda ut eventuella missförstånd och att man således 

kan tränga djupare ner i ämnet för att forskaren skall få en bättre förståelse för det som studeras. 

Validiteteten i forskning stärks även via intervjuer som metod då dessa möjliggör för forskaren 

att under arbetets gång göra ändringar om man upptäcker att det finns detaljer som är viktiga 

för frågeställningen som man inte räknat med från början (Larsen, 2009:81). Validiteten 

säkerställdes även i hur jag omarbetade intervjufrågorna efter första intervjun, samt genom att 

en fråga tillkom, liksom i att jag var aktiv under intervjuerna och ställde följdfrågor som kunde 

förtydliga deltagarnas svar.  

 

Reliabiliteten, pålitligheten, bygger enligt Larsen (2009:81) på tesen att fler forskare genom att 

genomföra samma undersökning kan nå samma resultat. Detta är något svårare att säkerställa i 

en kvalitativ undersökning som baseras på människors utsagor och genom att forskarna kan 

göra olika tolkningar och uppfatta olika saker. För att säkerställa reliabiliteten i denna 

undersökning var det därför extra viktigt att material som insamlades gjordes så på ett noggrant 

sätt så att det inte riskerades att deltagarnas svar blandades ihop (Larsen, 2009:81). I denna 

undersökning gjordes detta genom att samtliga intervjuer spelades in, direkt kodades med 

kodnamnen L1, L2, L3 eller L4 och att samtliga intervjuer därefter transkriberades och kodades 

på samma sätt. Det transkriberade materialet skulle på så vis kunna analyseras av andra forskare 

för att nå ett liknande resultat, men skulle aldrig bli exakt lika då forskarens förförståelse alltid 

inverkar vid en kvalitativ undersökning.   

 

Svensson och Ahrne (2015:26) beskriver att trovärdigheten i forskning även hänger samman 

med möjligheterna att generalisera, det vill säga hur väl resultatet kan säga något om en större 

population än den som undersökts. Författarna förklarar att detta i kvalitativa undersökningar 

är svårare och måste göras genom försiktiga bedömningar av hur väl forskningsresultaten är 

överförbara till andra områden och miljöer (Svensson & Ahrne, 2015:27).  Vidare förklaras att 

sätt att visa på undersökningens generaliserbarhet kan vara att jämföra resultaten med de från 

liknande undersökningar eller att alternativt göra en teoretisk eller analytisk generalisering 

genom att försöka relatera undersökningen till ”mer allmänna teoretiska ramverk och begrepp”. 
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Försöker man generalisera bör man dock göra detta utifrån ett självkritiskt förhållningssätt anser 

författarna vidare (Svensson & Ahrne, 2015:28). Denna undersöknings resultat är 

generaliserbart på så sätt att det kan skapa en förståelse för området utifrån dessa lärares 

perspektiv och således väcka tankar och kunskap hos anda bildlärare som arbetar i samma åldrar 

som de som berörs i denna undersökning.  

 

Resultat 
I resultatet sammanställs det material som samlats in under intervjuerna. Först presenteras kort 

lärarnas bakgrund och vilka åldrar och ämnen de undervisar i. Detta följs av en sammanställning 

av hur lärarna uttryckt sina tankar kring bildutveckling och dess viktiga faktorer. Därefter följer 

avsnitt som förklarar riskerna som lärarna ser i att elever stannar av i sin bildutveckling och de 

svårigheter och utmaningar lärarna upplever i elevernas bildutveckling samt hur lärarna arbetar 

för att övervinna dessa. Slutligen följer ett avsnitt kring lärarnas roll och hur de på andra sätt 

arbetar för att stödja och motivera elever med olika förutsättningar i bildutvecklingen samt ett 

stycke om lärarnas syn på bildutveckling i relation till bedömning i ämnet. Tankar och citat från 

enskilda lärare markeras med förkortningen L1, L2, L3 eller L4 vilket motsvarar Lärare 1, 2, 3 

och 4 så som de angetts under intervjuernas inspelningar och transkriberingar.  

 

Lärarnas bakgrund 

L1 har jobbat som lärare sedan 2002. Läraren läste inriktningen samhällsorienterade ämnen för 

årskurs 4–9 och läste senare till bild utomlands. Läraren beskriver att hen har arbetat som 

bildlärare på 3 olika skolor sedan 2002. Idag undervisar läraren i mellanstadiet i bild och 

samhällsorienterade ämnen.  

 

L2 har inte jobbat som endast bildlärare från början, utan som klasslärare sedan 2007. Läraren 

fick bild i tjänsten runt 2010 och började undervisa i ämnet i flera klasser. Sedan dess har det 

varierat och läraren har haft olika mängd bilduppdrag som varierats med andra ämnen. Läraren 

undervisar idag i mellanstadiet i bild och svenska.  

 

L3 är barnskötare från början och blev klar 1989. Därefter har hen arbetat på förskola och fritids 

och lite i skolan. Läraren har alltid tyckt att det var roligt att skapa och vara kreativ, vilket man 

fick göra mycket som barnskötare. Läraren skolade om sig till 1–7 lärare senare och läste en 

termin bild. Idag undervisar läraren i mellanstadiet i svenska, bild, geografi och historia.  

 

L4 är utbildad ämneslärare i bild. Just nu undervisar hen i årskurs 4–9 och har även 

särskoleelever och IM elever på gymnasiets individuella program. Läraren har en bakgrund 

inom konstvetenskap innan hen utbildade sig vidare till ämneslärare. 

 

Lärarnas syn på elevernas bildutveckling  

Den förste läraren, L1, förklarade bland annat att bildutveckling har att göra med de processer 

som pågår i barnens huvud och hur mogna eleverna är att ta till sig olika typer av uppgifter. 

Hen talar om en progression i bildseendet och att vissa uppgifter helt enkelt inte lämpar sig för 

vissa elever då det är en mognadsfråga. Läraren belyser också att det handlar om att eleverna 

”först måste få prova något enkelt som de kan klara av och som de senare kan bygga på under 
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kommande skolår”. Den andre läraren, L2, är inne på samma spår men uttrycker att 

bildutveckling främst handlar om ”en resa där barnet själv ser sin utveckling” och det spelar 

mindre roll vad vi lärare ser i bildutvecklingen där huvudsaken är att hjälpa barnet att se. Att 

vuxna kan se en utveckling är sekundärt och ”om läraren inte lyckas få barnen själva att se den 

egna utveckling, då har man misslyckats med sin undervisning”. Läraren förklarar också att hen 

upplever att ”många barn har en idé om att de inte kan rita och en prestationsångest som de 

kanske nedärvt från vuxna”. Hen tillägger att ”bildutveckling många gånger handlar om att 

eleverna ska få chansen att komma igång och börja jobba och genom att läraren ger dem olika 

verktyg längs vägen så kan de upptäcka att de kan prestera saker”. Även den tredje läraren, L3, 

som intervjuades trycker på att eleverna måste få se sin egen utveckling och gör detta genom 

att spara delar av elevernas material i bildmappar som läraren och eleven tillsammans kan titta 

tillbaka i för att se utvecklingen och progressionen eleven har gjort. Läraren förklarar att 

bildutveckling handlar om att ”eleverna skall få utvecklas därifrån de är” och uttrycker även att 

det handlar om att man ser utvecklingen och glädjen, ”det här att man vågar prova på, ta eget 

ansvar, ja alla delar”. Läraren beskriver även att det mycket är just bildutvecklingen hos 

eleverna som man bedömer och att det är viktigt att utgå ifrån att ”alla kan utvecklas”. Hen talar 

om att eleverna får en förståelse för att alla startar någonstans och att alla utvecklas, men att det 

också kräver träning och att man ”framförallt vågar prova”. Läraren försöker uppmuntra sina 

elever att se möjligheterna genom att få dem att förstå att de inte förväntas vara färdiga 

konstnärer och att man vågar släppa kraven på sig själv och bara skapa. 

 

Den fjärde läraren, L4, talar om att bildutveckling har att göra med olika kontexter och är knuten 

till samhällets utveckling som hela tiden blir mer komplex och därför kräver att man ska förstå 

mer än bara ord. Läraren förklarar att ”bilder säger mer än tusen ord, man ska kunna koppla 

ihop dem med olika sammanhang eller andra bilder…”. Läraren uttrycker även att 

”bildutveckling handlar om att eleverna ska utveckla en kunskap kring vad bilder uttrycker, vad 

de själva kan uttrycka i bild och hur de själva också kan påverka andra med sina bilder”. Läraren 

underströk också att detta är av särskild vikt idag då eleverna möter så mycket bilder i sin 

vardag. 

 

Bildutvecklingens viktigaste motiverande och stärkande faktorer 

Motivationens viktiga roll återkom alla lärarna till under intervjuerna. L1 förklarar att ett sätt 

att få eleverna motiverade är att fånga upp elevernas intressen. Hen säger att man måste 

uppmuntra eleverna att våga prova för att de ska bli bättre. Läraren säger också att ”det är lättare 

att få eleverna motiverade att prova något genom att låta dem göra det kring något de är 

intresserade av”. L1 uttryckte vidare att den absolut viktigaste faktorn för att stärka elevernas 

bildutveckling är att ”alla elever får chansen att lyckas och känna att de gjort något bra”, men 

att barn också lär sig olika och att det därför finns olika områden som kan upplevas svåra eller 

mer luriga och därmed kräver olika mycket stöd. L2 lyfter även hen vikten av mycket stöttning 

och att denna sker på olika sätt beroende på vilket självförtroende eleverna har i ämnet och vad 

de vågar ta sig an. Läraren talar även om vikten att ”hela tiden ge uppmuntran, oavsett om man 

tycker det är bra eller inte, att hela tiden hitta de där små sakerna som eleven gör bra”. Läraren 

måste vara duktig på att ge positiv feedback, att hela tiden stödja eleven och att peka på sådant 

de faktiskt gör bra. Hen beskriver att det alltid finns något att berömma och att läraren ”måste 
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pusha eleverna mer genom att lirka, stötta, förklara och guida mycket i början för att få eleverna 

att så småningom stå på egna ben”. Läraren talar om att stötta, ”på olika sätt beroende på vart 

eleven befinner sig och vad den är mottaglig för just för stunden”. Det handlar om att synliggöra 

för eleverna vad de behöver arbeta med och detta kan lika väl handla om att få eleverna att 

tänka efter, backa tillbaka till grunderna och prova svårare tekniker liksom att sätta nya material 

i händerna på eleverna för att få dem att tänja sina gränser och våga utmana de elever som 

kanske tänker att de är klara. L2 uttrycker också att det verbala, dialogen, är en otrolig viktig 

del i att stödja bildutvecklingen och motivera eleverna. Hen nämner detta i relation till 

uppmuntran och att stötta eleverna vidare, liksom i att ge feedback och framåtsyftande kritik. 

L1 ger ett exempel kring dialogens viktiga motiverande funktion i hur hen uppmuntrar eleverna 

att se och förstå genom att samtala och demonstrera olika material och tekniker. 

 

L3 talar också om att det är viktigt att eleverna får se att det blir någonting av det de gör och att 

det är viktigt att eleverna inte jämför med varandra och förstår att ”alla är olika och att man är 

bra på olika saker”. Främst trycker läraren dock på ”glädjen i att skapa och att man får en tro 

på sig själv” och uttrycker att ”det är viktigt att eleverna tycker att det är roligt”.  

 

Den fjärde läraren talar om att hjälpa eleverna att förstå att ”de har en förmåga att tolka bilder 

och att de påverkas fast de inte märker det”, men att de på samma sätt måste förstå hur de 

”genom detta också påverkar andra jättemycket”. När eleverna förstår detta ”inser de i 

förlängningen att det är viktigt att ha kunskap kring hur man producerar och tolkar bilder”, 

vilket läraren beskriver som bidragande till att bildämnet också blir viktigt.  

 

Risker med att eleverna fastnar i utvecklingen 

Samtliga lärare berör under intervjuerna att det finns risker relaterade till om eleverna inte får 

rätt sorts stöd.  Eleverna riskerar att brista i de förmågor bildämnet ämnar utveckla hos eleverna. 

L4 beskriver att en risk med att elever fastnar i bildutvecklingen eller tappar motivationen är 

just att ”de kommer efter och inte når det betyg som de skulle kunna ha samt att de tappar i 

självkänsla och självförtroende”. Läraren förklarar att ”det kan bli en ond spiral”, men att 

eleverna om man som lärare lyckas hjälpa dem att bryta låsningen ”kan vinna i dessa aspekter 

istället och ta vara på den kunskapen till andra ämnen och situationer”. Även L1 är inne på 

liknande tankar och uttrycker detta på följande sätt: 

Riskerna med att tappa motivationen etcetera i bild är just de anledningar som står i syftet med 

ämnet i kursplanen, det vill säga vad ämnet förväntas göra med eleven och vad deras förmågor 

ska användas till (L1).  

L1 beskriver vidare att det finns risker med att eleverna fastnar eller tappar intressent eller 

motivationen, ”särskilt när det är uppgifter som kräver mycket fokus och koncentration…”. 

Även L2 ser risker i att eleverna tappar motivationen eller fastnar och säger att detta lättare sker 

om eleverna inte förstår syftet med ämnet. L2 beskriver att det för att minska riskerna att 

eleverna fastnar: ”är viktigt att hela tiden få eleverna att förstå VARFÖR vi gör det vi gör på 

bilden”.  
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Elevernas svårigheter i bildutvecklingen och hur lärarna stödjer dessa elever 

När lärarna fick frågan vilka svårigheter eller problem de såg att eleverna mötte i anknytning 

till bildutvecklingen framkom problem av lite olika karaktär. Lärarna uttryckte också att det 

oftast inte är svårt att motivera eleverna då de allra flesta tycker om ämnet och att alla 

svårigheterna inte behöver vara några stora saker, så länge läraren kan lista ut just vad som sker 

hos varje specifik individ och finna vägar för att stödja dem. L2 uttrycker:  

Dessa svårigheter eller problem är såklart inte några stora saker, men för ett barn i 10–12 års 

åldern kan vara hela världen när man vill prestera någonting som man tror sig vara värdelös på. 

Då krävs inte mycket för att fälla en och de kanske inte vågar ta sig vidare eller fastnar på en nivå 

(L2).  

De olika svårigheter som lärarna tog upp och tankar kring hur lärarna försöker hjälpa elever 

med dessa problem vidare presenteras nedan under varsin rubrik. 

  

Elever som fastnar eller ger upp 

Att elever ibland riskerar att fastna är något samtliga lärare beskriver och även hur man hjälper 

dem vidare går hand i hand enligt lärarna. L3 uttrycker att dialog och respons är det absolut 

viktigaste om man ser att en elev verkar fastna. Läraren förklarar att man genom att prata, ställa 

frågor, kanske följa med dem runt och titta på vad andra gör och hitta nya material, kan hjälpa 

eleverna vidare. Viktigt säger läraren är också att ”eleverna förstår att de inte måste bli klara 

med en bild, att det viktiga är att läraren får se att de försöker, provar och gör sitt bästa”. L3 

säger att ”det viktiga är att de har provat och ibland får jag introducera en ny uppgift så att de 

elever som fastnar eller är frustrerade inte tappar motivationen”. Läraren uttrycker också att de 

flesta fastnar ”just när det kommer till att skriva eller samtala om det egna bildskapandet” och 

att eleverna därför får göra sådana uppgifter tillsammans i början för att de ska lära sig. Om 

man har elever som verkat fastna uttrycker L2 att man helt enkelt måste backa och tänka ”varför 

står vi still?” och fråga sig om det är motoriskt, att man inte förstår, eller om man kanske inte 

har grunderna eller seendet med sig. Läraren beskriver att hen försöker finna tid att sitta ner 

med eleven och söka efter var svårigheterna ligger. Det kanske handlar om att backa tillbaka 

eller att se till så man inte lägger nivån på uppgifter för högt utan försöker översätta dem så de 

passar eleven. Man måste komma ihåg att ”eleven är på sin egen resa och att vi kan göra den 

här resan tillsammans så att elever ser skillnaden i sitt arbete”.  

 

Tristess och elever som tappat motivationen 

Synen på att elever uttrycker att ämnet är tråkigt varierar lite mellan de olika lärarna. Alla 

uttrycker att de flesta eleverna tycker ämnet är roligt, men flera av lärarna säger även att elever 

som utrycker att uppgift eller ämne är tråkigt oftast egentligen tycker någonting är svårt. L1 

uttrycker att ”svårigheterna kanske uppstår specifikt under vissa uppgifter, som perspektiv som 

många tycker är svårt”, men tänker också att detta kanske mycket är en mognadsfråga där 

”läraren helt enkelt måste ge eleverna verktyg för att komma vidare även om de mentalt kanske 

inte riktigt är där ännu”. L1 uttrycker också att man får försöka hitta en nivå och göra 

avvägningar kring motiv eller uppgift, då hen anger att mycket helt enkelt handlar om att stödja 

eleverna genom att förenkla uppgifterna så det passar elever på olika nivåer. L2 förklarar att 

”elever som uttrycker att det är tråkigt eller som tappat intresset kräver att läraren måste vända 
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ut och in på sig själv för att sälja in uppgiften till eleverna”. Dessa elever behöver extra 

uppmuntran och när de väl gör en uppgift eller presterar något får man ”balunsa upp det lite 

och slå på stora trumman”. Läraren uttrycker att det kanske är just den eleven som ska hamna 

först med sin bild på Instagram eller bildbloggen eller få hänga sin bild på synligaste platsen i 

trapphuset där alla kan se den.  

 

Läraren i fjärde intervjun, som även är den enda läraren som arbetar som ämneslärare i bild i 

flera åldrar, liksom på IM-programmet på gymnasiet samt med särskoleelever, uttrycker att hen 

ser att det sker något med eleverna framförallt i sexan och i de äldre åldrarna. Läraren beskriver 

att det är där de flesta fastnar och knyter risken i att eleverna fastnar till att eleverna i tonåren 

”lägger ett sådant enormt fokus på vad de gör, eller hur de ser ut, den här självbilden”. Läraren 

säger att eleverna i denna ålder ska ”försöka skapa en identitet och de är så väldigt osäkra på 

vad de är egentligen”. Läraren tillägger att eleverna om de går igenom någon form av 

identitetskris och en lärare säger åt dem vad de ska skapa, ”kan uppleva det jättesvårt”. Läraren 

tror att det mycket handlar om att de ska bli bedömda. Hen försöker därför arbeta mycket med 

gruppövningar och övningar där de exempelvis ska rita av en kompis utan att titta på pappret 

eller övningar där det inte finns en chans att de ska rita bra. Detta för att betona att hen ”inte 

kommer bedöma hur snyggt de ritar utan att de försöker”, men läraren säger också att ”det är 

svårt och att många fastnar”. Hen försöker då göra något för att bryta elevernas tankar genom 

att uppmana dem att istället göra någonting ”jättefult eller abstrakt eller helt tvärt om”. Läraren 

trycker liksom flera av de andra lärarna på att få eleverna att förstå att de inte förväntas kunna 

något innan de övat och att det verkligen är en process.  

 

Motoriska svårigheter, diagnoser och speciella anpassningar  

Flera av lärarna lyfter motoriska svårigheter som ett av de större motstånd som eleverna möter 

i sin bildutveckling då detta kan leda till att de tappar motivationen, intresset eller viljan att 

försöka. L3 beskriver att vissa elever som kommer till mellanstadiet ”kanske aldrig förr hållit i 

en penna eller ritat” och då kan det skapa en barriär att ta sig förbi. Läraren tillägger att elever 

som har svårt med motoriken och kan bli frustrerade över att deras bilder inte blir som de har 

tänkt sig. Även L2 beskriver att en större utmaning än hen trodde när hen först började arbeta 

som lärare är just de elever som på olika vis visar motoriska svårigheter. Läraren talar om att 

många aldrig fått rita eller klippa med sax hemma och uttrycker att hen förvånades över detta 

när hen började arbeta som bildlärare. Läraren uttrycker att ”i min värld hade det aldrig kunnat 

vara ett möjligt problem för barn i årskurs tre och fyra, eftersom man egentligen tänker att de 

barnen är ganska stora och kan mycket redan”. Läraren förklarar att motoriken är annorlunda 

när man ska rita eller måla med penna eller pensel och att det kan vara en ”jätteutmaning för 

vissa elever som aldrig gjort annat än skrivit med en penna”. Läraren försöker stötta dessa elever 

genom att arbeta med lite enklare bildstuk av samma uppgifter som övriga i klassen har för att 

bygga upp grundkunskaper som de sedan kan arbeta vidare med och genom att elever som har 

svårt med att exempelvis klippa kanske kan få öva på att klippa längs en linje på måltimmar 

eller liknande. Läraren tillägger att ”är motoriken kämpig, då blir det ju alltid lite pannkaka i 

början och då kan det vara svårt att motivera eleven att arbeta vidare”. Viktigt blir då att läraren 

ändå hitta de där små sakerna och framstegen som man kan berömma. Motoriskt tillkommer 

även enligt L2 elever som ritar för hårt, de som inte lärt sig att använda olika tryck med pennan 
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där läraren ser en risk att de fastnar eller tappar motivationen i att eleverna ”ritar så hårt så det 

inte går att sudda”. L2 säger att ”det kan också bli en jättestor grej som gör att de ger upp för 

att det inte blir bra och det blir streck överallt”.  

 

Även L1 har haft elever som kämpat med motoriken och hen förklarar att svårigheten då ofta 

ligger i att eleven har en bild av hur den vill att det ska se ut, men att det motoriskt inte fungerar 

och att eleven inte får det som den vill kan bli ”jättejobbigt”. L1 uttrycker vidare att ”då handlar 

det för läraren om att ge stöd vad gäller fingerhjälpmedel, saker som gör det lättare att hålla i 

pennan eller penseln, metoder för hur de kan få stöd med armen eller liknande”. L1 belyser att 

det kanske trots stöd ändå inte riktigt blir så bra som eleven vill, men att man kan se en 

utveckling och att denna är viktig att visa genom att jämföra med tidigare arbeten. Läraren 

förklarar att hen då kanske säger; ”Kolla, så här ritade du för ett halvår sedan och så här ritar 

du nu. Gud vad du är duktig!”. L1 beskriver även att man ibland möter elever med särskilda 

behov och det medför såklart andra utmaningar i bildutvecklingen. Läraren beskriver att hen 

haft en elev med Aspberger som ”snöat in sig på vissa moment i bildämnet”, vilket medförde 

en ny utmaning för läraren som inte kunde räkna med att eleven alltid skulle göra det som var 

planerat och därför behövde arbeta på ett annat sätt. Här förklarar L1 att hen ofta fick ge eleven 

separata genomgångar, låta denne sitta avskilt för att slippa störningar och liknande och att det 

fungerade bättre de gånger eleven fick ha en assistent med sig, vilket inte alltid var möjligt på 

bildtimmarna. Bristen på stöd i form av assistenter eller speciella anpassningar är det fler av 

lärarna som nuddar vid likt L1 och L2 säger att ”detta kan vara problematiskt att lösa som ensam 

lärare i klassrummet”.  

 

Elever som saknar självförtroende eller anser sig vara dåliga 

L3 beskriver att det största problemet hen ser sig möta i relation till elevernas bildutveckling 

handlar om det här; ”att det duger inte det jag gör”, elever som har dåligt självförtroende eller 

som tänker att de är dåliga. Läraren beskriver att hen möter det ganska ofta, speciellt när 

eleverna ska måla självporträtt eller arbeta med perspektiv och uttrycker att det då handlar om 

att” hela tiden peppa dem och belysa det de klarar av att göra”. Läraren förklarar att det är 

viktigt att få eleverna att förstå att de inte kan jämföra sig med det hen ritar som exempel på 

tavlan eftersom hen är mycket äldre och har ritat hur många sådana bilder som helst och genom 

att få eleverna att förstå att man måste träna för att bli duktig på något. Läraren säger också att 

vissa elever har väldigt höga krav på sig själva och svårt att "bara skapa och då kan de låsa sig”. 

Även L2 lyfter i relation till bildutvecklingen hos eleverna att ”ett stort motstånd eller hinder 

att arbeta sig förbi är självförtroendet och att elever anser sig vara dåliga” och tillägger att ”detta 

även återspeglas hos en del elever med olika diagnoser”.  

 

Språkbarriärer och bristande fantasi och erfarenhet 

L3 tillägger även utöver de elever som kanske inte ritat eller hållit i en penna innan de kommer 

till skolan, att en del elever, både nyanlända barn från andra länder liksom barn födda i Sverige 

kanske inte heller ”fått med sig fantasin hemifrån” och att detta kan utgöra ett hinder i 

bildskapandet. L3 utrycker att ”de kanske inte fått träna på att fantisera genom att lyssna på 

sagor och sådant och kanske inte har fantasin med sig”. Detta beskriver läraren som en möjlig 

svårighet i och med att eleverna inte riktigt förstår vad de ska göra och ”då gäller det att hjälpa 
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till, att försöka plocka fram, hur tänker du?”. Läraren säger att det handlar mycket om dialog 

och tålamod och att ”det får ta tid, kan hända får de andra eleverna vänta”. Här uttrycker läraren 

också att många elever som inte fått måla innan de kommer till skolan också kan stå inför en 

annan svårighet, att de inte gör den uppgift de ska för att de:  

Går helt bananas istället om man säger så och därför inte gör uppgiften, de bara målar och målar 

och målar och det produceras mängder bara för att de tycker det är så kul att måla med färger och 

då får man göra en avvägning och försöka hitta en balans genom att låta eleven göra som den vill 

vissa lektioner då man vet att den inte fått chansen att måla så mycket innan, men samtidigt få 

dem att vänta och lugna sig och styra in dem på den tilltänkta uppgiften andra lektioner (L3). 

Flera av lärarna förklarar också att det finns vissa svårigheter i bildutvecklingen i relation till 

språket hos de nyanlända eleverna. L3 uttrycker att det kan vara svårt att få eleverna att förstå 

uppgifterna om inte en studiehandledare finns tillgänglig och att det då till slut lätt blir att de 

får skapa fritt för att det är för svårt att förklara. Läraren tycker det är synd eftersom hen ser att 

eleverna är duktiga, men kanske därför inte får genomföra vissa av de planerade uppgifterna. 

Även L4 som undervisar i bildämnet i högre åldrar och på mellanstadiet talar om att språket 

kan göra det svårt för vissa elever att genomföra uppgifterna, men poängterar att ”om man tittar 

på själva skapandet så är det inget problem egentligen”. Läraren beskriver att hen har IM elever 

på gymnasiets individuella program där vissa elever ritar huvudfotingar och vissa målar med 

fingrarna istället för men pensel, men uttrycker att; ”jag har inte sett det så mycket som problem 

utan det handlar ju om en process, och okej, spela roll om man målar med pensel eller fingrar, 

det är ju ändå något man skapar”.   

 

Elever som är för snabba 

Även att vissa elever blir klara med uppgifter supersnabbt, kan ses som ett problem i relation 

till bildutvecklingen säger flera av lärarna. L1 förklarar att det är ganska vanligt med elever 

som är för snabba och att hen när en elev blir klar med en uppgift på några minuter försöker 

utmana den genom dialog och genom att exempelvis säga:  

Jaså är du klar? Ser du att de andra bara börjat? Nu kommer du få jobba med detta i 40 minuter 

till men jag kommer inte säga åt dig vad du ska göra utan du kan gå runt och titta vad de andra 

gör och så jobbar du i 40 minuter till för att göra något så bra som möjligt (L1).  

Läraren förklarar att eleven då kanske går en runda i klassrummet, ser vad de andra gör och 

sedan kan komma tillbaka till sin plats med ny inspiration och arbeta vidare med sin uppgift. 

L1 säger att det handlar om att ge eleverna mer eller mindre styrning utifrån hur man känner 

sina elever och att vissa kan gå runt själva och få idéer av de andra medan en del elever behöver 

att man ställer frågor för att leda dem vidare.  L3 talar också om de snabba eleverna som kanske 

”inte tar till sig hela uppgiften och kör sitt rejs”. Läraren uttrycker att det ofta också är ”de 

elever som kanske inte tycker det är jätteroligt och hellre vill måla fritt då det är där de känner 

sig trygga, inte i uppgifter där de är begränsade”. Även L2 förklarar att det finns svårigheter i 

att man har för bråttom och inte tar sig tid att göra uppgifterna från grunden. Hen uttrycker att; 

”det kan handla om att ta ner dem på jorden lite och få dem att inse att de trots att de kanske 

tänker att de är superbra som är snabba, har saker att arbeta med, det finns alltid saker att 
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utveckla”. L4 ser också dessa elever, men säger att ”det handlar om att som lärare vara 

förberedd och planera ordentligt och genom att redan inledningsvis på en lektion tala om att 

eleverna om de blir klara med första uppgiften ska göra nästa uppgift, oftast en mer avancerad 

sådan”. Läraren uttrycker att detta underlättar problemet då ”vissa elever bara vill bli klara för 

att de inte har så stor motivation”, men ”de vill heller sällan göra en ännu svårare uppgift”. 

Läraren arbetar sedan ett år även med att i början av terminen visa elevexempel och tala om 

betygskriterierna för att tydliggöra skillnaderna på att nå ett E, C eller A. Hen återkopplar sedan 

ofta till dessa exempelbilder i dialog med eleverna för att de ska komma på att de kan arbeta 

med fler detaljer osv.  

 

Elever som inte förstår syftet med ämnet eller uppgiften 

L2 säger att ”många gånger bottnar tristessen eller bristen på motivation och intresse hos 

eleverna i att de inte förstår syftet med uppgiften eller bildämnet”. Då handlar det om att läraren 

måste förklara att det inte bara handlar om att sitta och rita och måla utan knyta det till eleverna 

genom att ställa frågor som ”vad gör du när du är hemma? Jaha du spelar spel eller kollar 

Instagram, du möts av ett bildflöde”. Läraren förklarar att det är jätteviktigt att man jobbar med 

att få upp ögonen på eleverna om hur mycket bilder de möter dagligen och vad dessa bilder 

säger till dem. De måste förstå att det handlar om att tolka detta bildflöde och hur de kan 

använda det själva genom att kommunicera med bilder. Är det många i en grupp som inte förstår 

syftet anser läraren vidare att det viktiga är att hitta uppgifter som triggar deras intressen. L2 

beskriver också att många elever har en syn på ämnet ”som ett ämne dit man går och målar lite 

grand”, att bilderna sedan slängs ner i en bildmapp som sedan slängs i slutet av läsåret och att 

inget ämne är så oviktigt som bild. Det vill L2 ändra och knyter sitt arbete med blogg och 

Instagram även till att få eleverna att förstå att ämnet är viktigt. Läraren förklarar att elever som 

inte förstått syftet och sedan får behandla sina bilder så, ”då blir det ju intet värt!”. Läraren 

poängterar att det är viktigt att synliggöra arbetet, få eleverna att vara stolta över det de gjort 

och när de får mottagare till en uppgift så blir det lättare att hitta motivationen. L2 talar även 

om att en möjlighet som bör ses i bildutvecklingen är vikten av att inte använda bilden enbart i 

bildundervisningen utan smyga in det i andra ämnen för att undvika att det blir en ”happening 

en gång i veckan”. Läraren tror att eleverna genom att arbeta med sin bildutveckling i flera 

ämnen genom att exempelvis; ”göra presentationer kan lätta lite på spärren som gör det svårt”. 

Läraren måste erbjuda och utmana eleverna med uppgifter som lockar dem och fångar deras 

intresse.  Även L3 beskriver att hen upplever att eleverna tycker uppgifterna är roligare om de 

förankras i något annat och knyts in i andra ämnen. Genom att eleverna får illustrera eller 

gestalta något de läser i samhällsorienterade ämnen, exempelvis bygga en rullstensås eller göra 

en parafras på Skriet när de mött Edward Munch i en dokumentär om Norden, kan läraren bättre 

fånga upp elevernas intresse och göra uppgiften viktig. Läraren upplever att detta ”verkar 

fungera motiverande för att det fångar elevernas intressen och ligger närmare dem”.  

 

Lärarens roll och hur de arbetar för att stödja bildutvecklingen  

Under intervjuerna kommer många viktiga faktorer upp kring lärarnas egen roll i att stödja 

bildutvecklingen och vad som är det viktigast i lärarrollen. Det viktigaste i lärarens roll för att 

stärka elevernas bildutveckling anser L1 är att ”hitta elevernas motivation och uppmuntra dem 

till att våga fråga”. Läraren belyser också vikten av att skapa ett klassrumsklimat där eleverna 
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efter genomgångar kan få lite individuell feedback och stöttning. Läraren trycker också på 

vikten av att ha höga förväntningar på eleverna och att de vet vad som förväntas av dem. L1 

säger att utöver grundtanken att alla kan, så är ”det viktigt att det är prestigelöst i klassrummet 

och att eleverna vågar ställa frågor”. Även vem de sitter bredvid i klassrummet är en viktig 

faktor förklarar L1 och trycker även på att ha en plan redan inledningsvis för vad som ska ske 

efter första uppgiften, att ha en reservuppgift redo och presenterad från början. Detta för att 

”elever som blir klara inte ska ha chansen att springa runt och göra miljön stökig genom att 

skapa stress eller oro”. 

 

L2 lyfter istället det viktigaste i lärarrollen i att just ”identifiera hos varje elev hur jag behöver 

stötta”. Hen säger att det kanske egentligen inte handlar så mycket om uppgifterna eller 

materialet i sig utan om ”hur man presenterar det för eleverna för att få med alla på tåget”. L3 

belyser att det viktigaste från början är att skapa en förståelse hos eleverna kring vad de ska 

göra, genom att de lyssnar och tar till sig instruktionerna och vet hur de ska uppföra sig i en 

bildsal. Läraren talar även om vikten av att se alla elever och hinna hjälpa alla och att man inte 

missar de elever som sitter tysta och inte kommer någonstans på grund av att de självgående 

eleverna som pockar på mycket uppmärksamhet tar för mycket av tiden. L4 säger att ”det 

viktigaste i lärarrollen är att se hur mycket eleverna tar in och förstår för att kunna hjälpa dem 

på den nivå där de är”. L4 tillägger att ”lärarens uppgift är att möta eleverna där de är och 

försöka stötta och se vad de kan och var de ska någonstans”. 

 

Lärarnas syn på ämnet 

Samtliga lärare är överens om att deras egen syn på ämnet och den egna inställningen har en 

jättestor inverkan på elevernas bildutveckling. L1 uttrycker att ”det man brinner för undervisar 

man också bättre i”. L2 beskriver att hen ”tror att den egna synen på att ämnet är viktigt och 

roligt smittar av sig till eleverna”. Hen förklarar att lärare som undervisar i bild bara för att 

ingen annan vill ta i ämnet eller för att de någon gång gått en 5 poängs kurs som gjorde att de 

fick ämnet i sin legitimation men inte brinner för ämnet också utstrålar detta; ”vi gör detta bara 

för att vi måste”. Vidare undrar läraren hur en sådan inställning skall motivera barnen och 

trycker på att” läraren har en jätteviktig roll i just detta”. L4 är inne på samma spår om att 

lärarens syn på ämnet som något denne brinner för gör läraren mer positiv och att detta är något 

man för över till sina elever. ”Det handlar om att vi ska ha roligt tillsammans”. L4 knyter sin 

egen syn på ämnet just till att motivera eleverna då hen uttrycker att hen själv tycker det är så 

himla roligt och viktigt och då hen tänker att det smittar av sig till eleverna: 

Jag tror det speglar sig väldigt mycket eftersom jag tycker att det är väldigt viktigt och roligt och 

att man verkligen kan koppla ihop ämnet med så mycket annat, nästan överallt och till alla andra 

ämnen också (L4). 

Lärarverktyg och aktiviteter som stödjer bildutvecklingen 

Utöver de många sakerna lärarna beskrev sig göra i anknytning till elevernas svårigheter ovan 

och det viktiga i den egna rollen, lyftes under intervjuerna en mängd ytterligare tankar kring 

verktyg och aktiviteter som lärarna använder sig av för att motivera och stödja elevernas 

bildutveckling. En sammanställning av dessa följer under några rubriker nedan.  
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Skapandet är viktigt och måste ha en mottagare 

L1 talar om att grundtanken alltid är att ”förutsätta att alla kan klara av det” och hen arbetar 

genomgående med höga förväntningar på eleverna och med att skapa en vetskap om att det 

eleverna skapar är viktigt och deras arbete kommer synas. Läraren anser att ”det är viktigt att 

bilduppgifterna inte blir något man bara hafsar igenom och stoppar ner i en bildmapp” och 

arbetar därför för att elevernas arbeten ska sättas upp och bli synliga för klasskamrater och 

besökare på skolan. L2 är inne på samma spår och beskriver hur hen arbetar med att presentera 

elevernas arbeten inramade bakom glas i ramar i skolans gemensamma utrymmen, liksom med 

en bildblogg och ett Instagramkonto där elevernas arbeten och process synliggörs: 

Det är en sak att sätta upp deras arbete i bildsalen, det är ju ett ganska läskigt steg för många, men 

om man dessutom fotar och lägger ut på bloggen eller Instagram för alla att se, lägger min lärare 

ut det där, då blir det bekräftat på ett sätt, det har jag tyckt att det har varit en form av morot också 

(L2). 

L2 lägger även ner mycket tid på hur hen komponerar dessa bilder bildspråkligt när hen fotar 

och beskriver att det också är en viktig del i att få elevernas verk att ”poppa ut” och i att 

uppmuntra eleverna och få dem att tycka att det är viktigt. Hen tillägger dock att det är svårt att 

få en balans i att alla elever syns lika mycket och att; ”fina saker vill man ju gärna lyfta fram 

extra för att visa vad vi arbetar med och att det är viktigt och då kan det hända att vissa elevers 

alster syns oftare”.   

 

Hur elevernas arbeten ska göras betydelsefullt och bidra till motivationen återses också i hur 

lärarna väljer att dokumentera elevernas arbeten. Samtliga lärare arbetar på olika vis med en 

digital bilddagbok eller portfolio där eleverna själva får dokumentera sina bilder. Eleverna får 

på så vis även öva på att fotografera, lägga in fotografierna i ett dokument och sedan skriva om 

sin bild och sin process. Eleverna gör inte detta med alla uppgifter, men ofta. L4 beskriver att 

”arbetet med en digital portfolio låter eleverna själva tänka kring det de gjort och på sätt och 

vis betygsätta sig själva”. L3 anser också att det är viktigt att elevernas bilder presenteras, och 

vill göra det mer i unikum och Classroom, samt på skolans hemsida, men uttrycker att; 

Det är mitt mål att man skulle lixom kunna ha det där, men vi är lite dåliga på hemsidan. Det är 

väl någonting man ska bli bättre på, tyvärr, men det blir ju såhär att man sätter upp i korridorer 

och sådär (L3).   

Hur uppgifter introduceras 

Även hur uppgifter introduceras är av betydelse visar resultatet från intervjuerna då lärarna 

knyter introduktionen av uppgifter till hur de kan motivera eleverna. L2 uttrycker att ett sätt att 

skapa motivation hos eleverna är just genom att ”presentera uppgifter på ett trevligt sätt, kanske 

göra något oväntat ibland och bygga upp elevernas intresse för att göra dem mer inspirerade”. 

Hen tillägger att ”har man inspiration blir man också mer motiverad”. Samtliga lärare inleder 

med genomgångar där de introducerar uppgifter på olika sätt, oftast med någon form av stöd i 

bilder eller film. L1 förklarar att hen alltid har en gemensam genomgång där hen pratar och 

förklarar vad eleverna skall göra och försöker knyta uppgiften till dess syfte och ”tar ner det på 

elevernas nivå genom att trycka på vilken teknik eller vilket material eleverna ska arbeta med”. 
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L2 uttrycker vikten i att lägga tid på att skapa en inspirerande bakgrundsinformation och gör 

det gärna genom att använda PowerPoints, visa filmer och dylikt. Läraren arbetar bland annat 

med månadens konstnär och tror att en introduktion av detta slag kan ”ge eleverna input och 

göra dem mer lockade att arbeta än om de bara får en penna och ett papper framför sig”. L3 

arbetar på liknande vis genom att visa bilder, filmer eller klipp på sin smartboard och hämtar 

mycket bra information på SLI, Ur-play och Youtube. I sina genomgångar går läraren oftast 

igenom grunderna tillsammans med eleverna innan de ska arbeta själva, just ”för att de 

verkligen ska förstå och klara av det”. Läraren arbetar även med en skiss som en viktig 

inledande uppgift innan eleverna får ta sig an en uppgift på riktigt. I skissen får de öva på just 

hur man skissar, testa och markera vilka material och färger de vill ha i slutbilden och där samlar 

de även anteckningar kring sina tankar under processen för att kunna ha som stöd när de ska 

skriva om sitt arbete i slutet av projektet. L3 låter eleverna lägga in både skiss och slutprodukt 

i bilddagboken för att belysa processen i dokumentationen och då får eleverna även stöd i 

skrivandet och analysen av det egna bildarbetet utifrån anteckningar på skissen. L3 använder 

skissen även ”för att undvika att eleverna rusar för fort fram och för att säkerställa att de förstått 

uppgiften”. Läraren förklarar att detta arbetssätt utvecklats genom utvärdering över tid och att 

det dels hjälper eleverna i analysarbetet, visar deras process och fungerar bra för elever som 

alltid måste skapa en perfekt bild då ”skissen är just en skiss och inte något som ska vara 

färdigt”. L4 förklarar på liknande vis att hen brukar göra sina introduktioner i olika steg, genom 

att först prata generellt, kanske titta på någon film eller liknande innan uppgiften introduceras. 

Eleverna får ofta göra analyser och samtala gemensamt i början för att få lite mer bakgrund 

innan de ska börja arbeta själva. Läraren säger att det är; ”bra att låta eleverna prata ihop sig en 

stund kring hur man kan göra uppgiften och utbyta idéer för att undvika att någon elev fastnar 

och låser sig”.  L4 uttrycker vidare att; ”om de får tala innan får de ofta hjälp på vägen och kan 

börja tänka och fundera och slippa känna en press på sig”.    

 

Bildsamtal  

Samtliga lärare arbetar också på olika vis med samtal kring elevernas bilder. L2 arbetar med 

bildsamtal kring månadens konstnär och i olika uppgifter där eleverna får göra tolkningar i 

grupp, kanske presentera dessa i en film eller liknande och sedan samtala om arbetet i klassen. 

Läraren är även inne på att detta ”skulle kunna ta mer plats om man kunde arbeta 

ämnesövergripande med exempelvis svenskan och lyfta in bildsamtal som textsamtal då en text 

i ett vidgat perspektiv också kan vara en bild”. L1 använder bildsamtal i vissa uppgifter och då 

genom att eleverna får presentera sina bilder. Bildsamtalen används som en utvärdering av 

arbetet genom att eleverna i halvklass får stå framför en vägg där deras bilder hängts upp och 

sedan utifrån olika frågor samtalar om bilderna. Läraren knyter in teknik eller det material som 

uppgiften fokuserat och låter eleverna välja bilder att diskutera utifrån frågor som ”är det någon 

som ni tycker arbetat extra bra med…? I vilken bild har man gjort ett extra bra jobb med motivet 

och varför? Har någon hittat ett intressant motiv? Läraren förklarar att hen försöker få samtalen 

att fokusera på positiva saker. L2 lyfter tvärt emot L1 risker i att föra just denna typ av samtal 

då hen frågar sig om det inte kan bli fel att låta eleverna välja motiv att diskutera. Det kan ju bli 

samma elev som får beröm varje gång och att någon helt glöms bort. Läraren tror att det istället 

för att motivera kan ha en negativ effekt på flera elever och anser att det är viktigt att fundera 

kring detta och hur man gör. L1 nuddar vid detta och säger att hen försöker ha koll så alla får 



 

33 
 

sina bilder berömda under terminen. L3 uttrycker att hen ”tappat bildsamtalen på vägen” och 

att det mest sker som respons på grupparbeten, men då mer med fokus på gruppens arbete. Med 

enskilda elever räcker tiden inte till förklarar läraren. Samtidigt beskriver läraren under 

intervjun hur hen arbetar med samtal om bilder under genomgångar och när hen pratar med 

enskilda elever och försöker få dem att se sin egen utveckling, exempelvis genom att jämföra 

bilder de gjort i olika årskurser som de sparat i sin bildmapp. L4 uttrycker att bildsamtal, ”det 

gör man ju nästan hela tiden, när man visar nya uppgifter och exempel, när de ska få göra en 

analys osv. Det är en stor bit av undervisningen”. 

 

Kamratrespons och kamraternas inverkan 

Lärarna är även överens om att klasskamraterna och deras syn på ämnet påverkar de andra 

elevernas utveckling. L3 uttrycker att det kan vara både positivt och negativt, eleverna ”ska inte 

jämföra sig med varandra för att de alla har olika förutsättningar”, något läraren är noga med 

att poängtera till eleverna. Samtidigt låter hen gärna eleverna dela med sig, inspireras och ta 

hjälp av varandra om de fastnat genom att de exempelvis får gå runt och kika på vad de andra 

gör. L3 säger också att grupparbeten kan vara ett ”bra sätt att stödja utvecklingen hos eleverna 

just för att alla ska vara med”. Läraren säger även att hen ofta uppmuntrar eleven att tala med 

sina klasskamrater och belyser att inte hen som lärare sitter inne på alla rätta svar, utan att det 

finns många i klassrummet som kan hjälpa till. Det är viktigt att eleverna förstår att de kan 

hjälpa varandra. L1 säger att det många gånger är bättre att ”låta eleverna smitta varandra” än 

att hen som lärare ska vara enda källan till information och feedback och utnyttjar gärna 

klasskamraterna som inspiration om en elev skyndat igenom en uppgift och behöver backa och 

tänka om eller om en elev fastnat. Även L2 beskriver att det grupptrycksmässigt också är viktigt 

att eleverna förstår att de håller inne med sin åsikt om de tycker att något är tråkigt eller liknande 

genom att hen hela tiden uppmuntrar eleverna att tänka på att ”har man inget bra att säga så 

håller man det för sig själv”. Läraren talar även om att arbeten mot ett gemensamt mål så som 

bloggen och Instagram kan vara ett sätt att få eleverna att tycka att det är en gemensam och 

rolig grej.  

 

Samtliga lärare arbetar även med kamratrespons på olika vis. L2 anser förvisso att hen arbetar 

för lite med kamratrespons, men beskriver att hen ibland lagt in uppgifter som ”Two stars and 

a wish” där eleverna får hjälpa varandra framåt. Vidare säger läraren att hen länge haft 

ambitionen att arbeta mer formativt med kamratrespons utifrån videoklippet ”Austins 

Butterfly” som beskriver hur elever redan i ung ålder genom att ge varandra feedback kan 

utveckla sina bilder i flera steg, men att hen inte kommit dit då tiden inte verkar räcka. Läraren 

uttrycker att ”den filmen är fantastisk, det blir ett så tydligt resultat”. Läraren beskriver att man 

kanske kan göra det på ett snabbare lite enklare vis via kamratrespons med äldre elever för att 

de ska förstå och med yngre elever kanske göra precis som i filmen, sitta i ring och samtala. L3 

beskriver att eleverna är vana vid kamratrespons, men att hen arbetar med det mer i andra ämnen 

än i just bilden. L4 däremot tycker kamratrespons är jättebra, speciellt när eleverna ska redovisa 

något, hen låter dem fokusera på att säga bra saker och kanske ge något tips på vad som skulle 

kunna utvecklas. Dock anser läraren att denna typ av kamratrespons och bildsamtal; ”kan ha 

både negativa och positiva effekter då vissa tycker det är jätteroligt och andra tycker det är 

jättehemskt och jobbigt att stå inför en grupp och prata”.  
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Flera av lärarna beskriver också vikten av att använda elevexempel som tydliggör 

förväntningarna, snarare än exempel tillverkade av läraren själv. L3 sparar elevuppgifter som 

eleverna inte vill ta hem vid terminsslutet och säger att de är mer positiva att visa än att använda 

bilder hen skapat själv då det ju kan bli ”knäppt”. Även L4 gör detta och säger att det är ett 

ganska effektivt sätt att visa elevexempel när man övar på någonting. Hen kan också använda 

elevernas egna bilder för att exemplifiera att det finns en skillnad i var de började och vart de 

kommit för att belysa processen.  

 

Bildutveckling och bedömning 

När lärarna får frågan kring bedömning för att stödja bildutvecklingen anser alla att den 

formativa feedbacken är viktigast. L1 beskriver att det är viktigt att eleverna förstår att de får 

träna på saker innan de blir bedömda och att allt inte ska bedömas hela tiden. Läraren säger 

även att man ”oftare borde komma in på vad det innebär att göra en väl utvecklad eller utvecklad 

bild genom att visa fler elevexempel och ställa upp kravnivån”. Läraren poängterar också att 

det ”är ganska svårt att inte bli godkänd i bild” och att det om det någon enstaka gång sker oftast 

beror på att eleverna har svårt att uttrycka sig kring sina bilder, det vill säga de analyserande 

förmågorna. Läraren försöker också få eleverna att förstå att ”det inte handlar om att rita fint, 

att det inte är det man bedömer utan mer processen”. L1 uttrycker även att hen inte är en lärare 

som är superbra på att ge formativ kritik längs vägen då hen är livrädd att det ska skapa 

avundsjuka eller att hen är ojämlik mellan barnen. Hen försöker därför vara ”restriktiv med 

individuellt beröm och försöker lära dem på andra vis genom att visa exempelvis vad man 

eftersträvar”. Läraren talar om risken att inte hinna med alla och att ”någon som gjort superbra 

ifrån sig inte får den feedback den behöver då någon annan elev kräver väldigt mycket tid och 

stöttning”. Samtidigt för läraren samtal och dialoger med de elever som fastnar och ställer 

frågor som leder dem framåt, men förklarar att dessa är fokuserade på progressionen hos 

eleverna.  

 

L2 arbetar formativt genomgående med dialog i klassrummet och summativt mer i slutet vid 

betygsättning där hen tar hjälp av matriser och backar tillbaka i elevernas bildmappar.  L2 

belyser att man måste ha fokus på att ”förklara för eleverna vad de gjort, hur det har gått och 

vad de kan arbeta vidare med för att nå nästa nivå”. Vidare talar läraren om att betygen kan ha 

både positiva och negativa konsekvenser och uttrycker att: 

Vissa elever triggas på ett positivt sätt av betygen och ber om extra uppgifter för att nå högre, 

medan andra kan se det som ett slag i ansiktet. Där är det viktigt att alltid försöka hitta något som 

kan berömmas oavsett vad eleven presterat och om den kanske alltid är på en E-nivå. Det handlar 

mycket om att väga av så man inte sänker dem totalt (L2).  

Även L3 uttrycker att hen arbetar formativt på språng hela tiden, men även utifrån samtal kring 

bilderna som eleverna sparar i sin bilddagbok eller i sina bildmappar. Bildmapparna använder 

läraren för att ”få eleverna att förstå var de är och vad de ska göra för att komma vidare”. 

Läraren anser också ”att det är den här dagliga responsen som är viktigast för elevernas 

utveckling”.  
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Angående bedömning så har L3 och L1 båda inställningen att ”bara man försöker så klarar man 

ett godkänt”. L3 uttrycker att det ”inte heller handlar om att rita fint utan att man mer bedömer 

utvecklingen” och säger också att ”det kanske inte är så vanligt att man ser bedömningen på det 

sättet, många lärare tänker nog annorlunda”. De få gånger lärarens tvingats underkänna någon 

är det ”för att eleven verkligen inte vill eller inte försöker och för att det därför saknas underlag 

att bedöma”. L3 poängterar att:  

Man inte måste kunna måla fint för att få ett högre betyg utan att ett högre betyg kan baseras på 

att man ser en utveckling hos eleven där den tar till sig olika tekniker, är med och diskuterar och 

kan samtala om sitt eget skapande. Ska man ha ett högt betyg som ett A måste man såklart kunna 

rita så man ser vad det är. Men man kan ju få ett högt betyg, ett högre betyg om man ser att det 

blir en utveckling och de tar till sig de olika teknikerna och är med i diskussioner och pratar om 

sitt skapande (L3).  

Även L4 är inne på samma spår som övriga lärare i att det formativa sker hela tiden genom att 

eleverna blir medvetna om att de övar och tränar på någonting och kan se i slutet av processen 

att de kommit en bit på vägen. Läraren är liksom övriga även inne på att ”det inte handlar om 

att rita fint för att få ett högt betyg” utan läraren förklarar att bedömning i relation till motivation 

hos eleverna handlar om att ”det är viktigt att förklara att det är processen som är viktig, inte 

hur perfekt, fint eller fult det blir” och att läraren istället fokuserar på vikten av ”att barnen ska 

få syn på den egna utvecklingen och få utvecklas därifrån de är” och att läraren fokuserar på 

hur ”bra eleverna kan uttryck sig och motivera valen bakom sina bilder”. Ofta får eleverna 

också skriva reflektioner i anknytning till skapandet och på ett sätt därför betygsätta sig själva 

när de sparar bilderna i sin digitala portfolio.  

 

Diskussion 
Utifrån ett intresse för hur barn lär sig teckna, måla och utveckla sina bilder är syftet med denna 

undersökning att undersöka hur lärare ser på barns bildutveckling och vilka svårigheter och 

problem de relaterar till denna. Vidare syftar undersökningen till att undersöka lärarnas syn på 

den egna rollen och hur de kan stödja och motivera elever med olika förutsättningar i 

bildutvecklingen. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

bildutveckling. Nedan diskuteras undersökningens resultat i relation till teori och tidigare 

forskning som framkommit inom området. Resultatdiskussionen indelas i tre delar som utgår 

ifrån undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

Vilken syn har bildlärare på barns bildutveckling och vilka faktorer som är viktiga för 
att stödja denna? 

I resultatet framgick att lärarnas syn på elevernas bildutveckling var både komplex och 

mångfasetterad, men att samtliga var överens om att bildutveckling handlar om en process som 

pågår hos eleven och hur mogna eleverna är för olika uppgifter. Undersökningen belyste att 

deltagande lärare såg på bildutvecklingen utifrån tanken om progression och mognadsnivå hos 

den individuella eleven och att lärarna hade en avgörande roll för att stödja och motivera 

eleverna då alla aktiviteter i undervisningen sågs som viktiga och det inte var motiverat att 

lämna eleverna ensamma. Lärarnas inställning som fokuserade elevens aktuella 

utvecklingsnivå och hur lärarna skulle kunna stödja eleven vidare beroende på mognadsnivån 
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hos eleven relaterar till Vygotskijs tankar om utvecklingens samtidiga två utvecklingsnivåer 

som Löfstedt (2004:38) beskriver. Dessa tankar handlar om att barnet på den nivå den är får det 

stöd av vuxna eller kamrater som behövs för att ta sig vidare till den potentiella 

utvecklingsnivån, en förflyttning som sker i den proximala utvecklingszonen (Löfstedt, 

2004:38). Samtliga lärare återkom till att stöd på individens nivå är viktigt och att en av de 

viktigaste delarna i lärarens roll var att identifiera hos varje elev var och hur läraren kunde 

stödja bildutvecklingen på bästa sätt. Lärarna var också överens om att ingen elev skulle lämnas 

ensam utan stöd, oavsett vilka svårigheter de mötte. Detta återspeglades även hos 

barnbildsforskarna Wilson och Wilson (1982: xvi) som förklarat att alla teckningsaktiviteter 

hos barn är för viktiga för att ignorera och att alla teckningsaktiviteter därmed kräver lärarens 

stöd. Utvecklingen utifrån varje elevs individuella förutsättningar och nivå beskrevs även som 

det viktigaste i lärarens roll där det handlade om att hitta de specifika svårigheterna hos varje 

elev och hur läraren kan stötta denne vidare. Frågan som kvarstår är dock om detta verkligen 

genomsyrade bedömningen när det kom till elever som fastnat eller hade olika svårigheter. Jag 

tänker framförallt på elever med språkbrister som lärarna hade svårt att nå eller där deras 

kompetens inte var tillräcklig för att få med eleverna på tåget. Framstod gjorde däremot i 

relation till detta hur viktig lärarnas grundinställning var, där lärarna i denna undersökning alla 

hade synen att alla elever kan lyckas och utvecklas. Den positiva grundsynen visade sig 

avgörande för att stödja elevernas utveckling och visade därtill att samtliga lärare därmed ser 

barns bildutveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Samtliga lärare framhäver 

vikten av den egna rollen och att i dialog med eleven finna elevens nivå och vägar för att stödja 

utvecklingen vidare. Lärarnas syn innebär att lärande sker bäst tillsammans mellan lärare-elev 

och elev-elev och att det är genom kommunikation som bildutvecklingen kan stödjas hos 

eleverna och ge dem en starkare motivation för att genomföra uppgifterna. Detta sociokulturella 

perspektiv tydliggörs i det Anders Marner (2005:31) beskriver kring hur barn och ungas 

bildutveckling är beroende av inlärning som sker i förhållande till samhället och andra 

människor. De viktigaste faktorerna som lärarna lyfte fram för att stärka elevernas 

bildutveckling berörde också utöver stöd på rätt nivå just dialogen och samtalets viktiga roll. I 

samtliga intervjuer framträder att lärarna stöttar och motiverar eleverna med olika verbala 

verktyg. Lärarna anpassar sin dialog med olika elever för att hitta vilka svårigheter de kan 

tänkas ha och för att stötta eleverna. Några av de saker som återkommer hos samtliga av lärarna 

är att de kan stötta genom att ställa frågor, samtala, ge formativ feedback och uppmuntran i ord. 

L1 talade bland annat också om att kommunicera höga förväntningar på eleverna och förklara 

vad som förväntas av dem. Dessa samtliga delar i kommunikation och dialog lyfts också som 

viktiga faktorer för att skapa motivation av forskarna Addison och Burgess (2000:40).  

 

Intressant att notera i relation till den syn lärarna har kring bildutvecklingen är även hur denna 

syn inverkar på undervisningen de bedriver. Lärarna delade alla grundinställningen att alla 

elever kan lyckas och att alla elever skall få utvecklas därifrån de är. Ingen av lärarna relaterade 

elevernas bildutveckling till tidigare stadieteorier, vilket är intressant då de under min 

forskningsöversikt framstod som starka inflytelsefaktorer på undervisningen även idag. Detta 

är särskilt intressant att notera då mycket av tidigare forskning inom barnbildsutvecklingen 

fokuserat just på olika stadier i bildutvecklingen och då de olika teorierna enligt Löfstedt, 
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(2004:6) har betydelse för hur lärmiljöer utformas och inverkar på didaktiska 

ställningstaganden i undervisningen.  

 

Utöver dialogen och stödet på individens nivå återkom samtliga lärare genomgående till vikten 

av att skapa motivation eller finna elevernas motivation och intressen. Motivationens viktiga 

roll för lärande belystes både Kornhall (2014:34) och Jaquit (2011:15). Lärarna försökte 

genomgående skapa motivation och intresse genom att eleverna får känna att de lyckats, att 

elevernas skapande framstod som viktigt och att eleverna hela tiden får den uppmuntran och 

det stöd de behöver för att komma vidare samt att eleverna uppmuntrades till att våga prova 

genom feedback och beröm. Därtill förklarade L3 att faktorer som glädje och att det ska vara 

roligt var viktiga för att stärka elevernas bildutveckling. Samtliga faktorer ovan relaterar till det 

som Jaquit (2011:15) beskriver som inre motivatorer (eng. intrinsic motivators). 

 

Vilka risker, svårigheter och problem ser lärarna i elevernas bildutveckling? 

I resultatet från intervjuerna framkom att eleverna i sin bildutveckling möter många varierande 

utmaningar som kan leda till att bildutvecklingen stannar av. Riskerna som lärarna knöt till 

detta handlade om att eleverna skulle hamna efter och inte nå det betyg de skulle kunna, att de 

tappar motivationen, självkänslan eller självförtroendet, att det kan bli en ond spiral och att 

eleverna helt enkelt inte utvecklar de förmågor som bildämnet syftar till att utveckla. Även 

forskningsöversikten visade att det fanns risk för att eleverna fastnar eller stannar upp i 

bildutvecklingen. Bland annat Lowenfeldt och Vygotskij som utgick ifrån stadieteorier kring 

bildutvecklingen ska enligt Löfstedt (2004:15) uttryckt att alla barn inte når de sista stadierna i 

utvecklingen, en syn som bottnar i att barnen slutar uttrycka sig i bild och att detta ska bero på 

barnets utveckling mot att bli en mer medveten individ. 

 

När det kommer till svårigheter som kunde leda till att eleverna på olika vis kämpade eller 

fastnade i bildutvecklingen var lärarna överens om att de flesta elever är motiverade i arbetet 

då de upplever att ämnet är roligt, men att vissa elever har olika svårigheter att överbrygga. 

Lärarna betonade alla att problemen i sig inte behövde vara så stora, men att de för elever i 

denna känsliga ålder kunde vara hela världen. De utmaningar lärarna förklarade att eleverna 

mötte handlade om motoriska svårigheter, språkbarriärer, bristande motivation och intresse, 

liksom diagnoser, bristande erfarenhet hemifrån och att barnen helt enkelt hade för bråttom eller 

inte förstod syftet med uppgiften. Intressant i relation till detta var att dessa olika svårigheter 

inte specifikt framkom i litteratursökningen eller forskningsöversikten. Ingenstans fann jag 

information som talade om de motoriska svårigheter som lärarna lyfter i relation till bildämnet 

i form av att elever inte har vana att använda penna och pensel för annat än att skriva, att de inte 

lärt sig använda rätt penntryck eller saknade vana att använda en sax. I forskningen återfanns 

inte heller något som talar om språksvårigheter som var vanligt förekommande i 

bildundervisningen eller speciella anpassningar i bildämnet för elever med svårigheter eller 

diagnoser trots att detta är något lärarna belyser som problematiskt. Svårigheter som berördes i 

de texter jag fann handlade istället om faktorer som över lag inverkade på bildutvecklingen och 

faktorer som kunde påverka motivationen positivt eller negativt. Samtidigt gick samtliga 

svårigheter att relatera till de anledningar som Nordström (1991a:18,20) förklarat som 

bakomliggande till varför eleverna fastnar i bildutvecklingen. Vad detta beror på är svårt att 
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avgöra. Det kan bero på att mitt sökfält varit för snävt eller att jag sökt på fel ord, men det kan 

även vara så att sådan forskning inte finns specifikt för det bilddidaktiska området eller att 

svårigheter i ämnet mer fokuserats ur ett grupperspektiv med forskningsresultat som belyser de 

övergripande faktorer som kan stärka elevernas bildutveckling så som de inre och yttre 

motivatorer som Jaquit (2011:15) lyfter i relation till lärande. Forskningen har kanske mer 

fokuserat på grunderna i bildundervisningen som ska leda till att man på individnivå kan stödja 

samtliga elever, oavsett vilka svårigheter de har.  

 

Hur arbetar bildlärare för att stödja och motivera elever med olika förutsättningar 
vidare i deras bildutveckling? 

En av de viktigaste faktorerna som lärarna lyfte i relation till bildutvecklingen var att eleverna 

såg den egna utvecklingen. Undersökningens resultat visade att lärarna arbetade med en mängd 

olika aktiviteter och verktyg samt gjorde många överväganden kring sin undervisning för att 

säkerställa att de fick alla elever med sig och att eleverna också fick syn på den egna 

utvecklingen. I relation till samtliga aktiviteter och verktyg lyftes motivationen som avgörande 

och lärarna arbetade med att motivera eleverna genomgående i alla beslut de tog i 

undervisningen. Detta återspeglades i allt från att under genomgång och introduktion av 

uppgifter skapa intresse och knyta an till elevernas egen värld, till hur uppgifter dokumenterades 

och presenterades för att visa att syftet med ämnet. Därtill syntes det i viljan att få eleverna att 

se att ämnet och uppgiften var viktig, att elevernas arbete skulle ha en mottagare, samt i hur 

eleverna genom de formativa samtal och bildsamtal fick en förståelse kring vad de åstadkommit 

och vart de var på väg.  

 

Framkom gjorde i relation till detta även att de flesta eleverna är motiverade i ämnet och att det 

också är svårt att inte få ett godkänt betyg då samtliga deltagande lärare i sin bedömning såg 

till elevernas egen utveckling och hur de försökte och provade. Det visade sig att samtliga lärare 

delade en syn på bedömning som innebar att det var elevernas individuella utveckling och 

process som stod i centrum för bedömning, inte hur ”fint” eller ”fult” de ritade och en intressant 

aspekt i detta är att en av lärarna också menade att denna syn nog skiljde sig från andra lärares 

syn på vad man ska bedöma. Eisner (2002:180, 181) beskriver i led med detta att det inte handlar 

om att enbart bedöma resultatet av en process och att bedömningen alltid måste leda till ett 

betyg utan att bedömningen även kan utvärdera sättet eleverna engagerar sig i sitt arbete. Även 

om samtliga lärare delade dessa åsikter om bildutveckling och bedömning undrar jag om det i 

realiteten verkligen genomsyrar samtliga lärares undervisning. Vad innebär lärarnas uttalande 

om att ”rita fint eller fult”, och som L3 uttrycker det, ”ska man ha ett högt betyg som ett A 

måste man såklart kunna rita så man ser vad det är”. Uttrycker dessa båda tankar samma sak? 

För mig blir uttalandet starkt och jag frågar mig om det verkligen är elevens individuella uttryck 

på den nivå där den är för stunden som är det som bedöms och frågar mig vidare hur detta ser 

ut i realiteten när det kommer till elever med svårigheter av olika slag? Ser man till individens 

ursprungliga nivå och den proximala utvecklingen, får en bild se ut hur som helst bara eleven 

försöker och gör sitt bästa för att utvecklas, eller kan vissa av elevernas svårigheter utmana 

denna tanke och göra det svårt att förhålla sig till denna i relation till kunskapskraven som 

eleverna skall uppnå? Därtill frågar jag mig vad inställningen att det är svårt att inte få godkänt 

i bild i förlängningen innebär för ämnet och elevernas prestation? Hur påverkar denna 
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inställning ämnets status och synen på kunskapen eleverna skall utveckla? En viss skillnad i 

förhållningssättet kring detta hos de olika lärarna kan även ses kring elever som saknar 

erfarenhet från att måla innan de börjar skolan och kanske ligger under den förväntade nivån 

för deras ålder. L3 och L4 har olika uppfattning kring om detta är ett problem eller inte. L3 ser 

det som något problematiskt om elever går ”bananas” och målar och målar istället för att göra 

de uppgifter de tilldelats. Hen talar å andra sidan om att göra en avvägning för att inte hindra 

glädjen eleverna har i mötet med målandet, men att detta samtidigt är lite svårt. L4 å andra sidan 

uttrycker att ”jag har inte sett det så mycket som problem utan det handlar ju om en process, 

och okej, spela roll om man målar med pensel eller fingrar, det är ju ändå något man skapar”. 

Vad denna skillnad beror på är svåravvägt och kan bero på många saker. En del i detta kan så 

klart vara att jag i mina frågor fokuserat just vilka svårigheter lärarna ser och att svårigheterna 

därmed fick större plats än de kanske i själva verket har och att detta kom att skapa ett onödigt 

negativt fokus på ett problem som kanske inte egentligen är så stort. Samtliga lärare beskriver 

också att de olika problem som framstår i sig inte är så stora, så länge eleverna får det stöd de 

behöver för att komma vidare.  En annan förklaring kan vara att vissa svårigheter är svårare att 

se förbi än andra just för att kunskapskraven ändå sätter en nivå för vad eleverna ska uppnå i 

slutet av årskurs sex. 

 

Utöver de viktiga faktorerna som nämns ovan framkom i resultatet att många ytterligare 

faktorer inverkade på hur elevernas bildutveckling. Samtliga lärare såg exempelvis den egna 

rollen som viktig och förklarade på olika vis att den egna inställningen till att ämnet är roligt 

och viktigt kunde smitta av sig till eleverna. Detta går hand i hand med tankar av Eisner 

(2002:58) som uttryckt att: ”A teacher of art who is not moved by art cannot teach it, at least 

not well”. Flera av lärarna talade om att det även var viktigt att skapa en förståelse hos eleverna 

för att ämnet och det eleverna skapar är viktigt. Lärarna beskrev också att en mottagare till 

elevernas bilder var en viktig del i detta för att uppmuntra och motivera eleverna. Det 

återspeglas i tankar av Wilson och Wilson (1982:10, 12) som i sin text uttrycker att uppmuntran 

många gånger handlar om att visa sitt intresse för det barnen skapat genom att synliggöra och 

visa upp arbetet. Lärarnas syn på hur detta går lite isär och även om samtliga belyser att detta 

är viktigt verkar det hos de flesta lärarna stanna vid en portfolio eller bilddagbok som läraren 

och eleven tillsammans kan titta i. L2 talar om att elevernas arbete måste vara viktigare än så 

och arbetar därför mycket med att ställa ut elevernas arbeten inglasade i ramar i skolans 

korridorer och genom att visa upp det eleverna skapar på både ett Instagramkonto och en 

bildblogg så att andra elever och elevernas föräldrar kan ta del av arbetet. L3 som också säger 

att detta är viktigt uttrycker att det inte blir så mycket av det just nu och beklagar detta. Hur 

kommer det sig att lärarna här arbetar så olika? Vilken faktor är det som gör att alla inte når 

hela vägen fram med att presentera elevernas arbeten trots att de anser det är viktigt? Mest 

troligt är att tids- och platsbrist inverkar på detta, men kanske finns det ytterligare faktorer som 

inte framkommit i denna undersökning, förstår lärarna hur viktigt just detta är för att skapa 

motivation i bildämnet? Det är intressant att fundera kring i och med att detta av samtliga lärare 

förklaras som viktig just för att eleverna ska förstå att deras arbeten är viktiga, för att de ska se 

den egna utvecklingen och det hänger även ihop med hur lärarna väljer att dokumentera 

elevernas arbeten. I forskningsöversikten framstår också dokumentation av detta slag som 
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viktig för elevernas lärande och utveckling då bildutvecklingen kan tydliggöras genom att man 

tittar tillbaka på det insamlade materialet (Skolverket, 2014:14).  

 

Lärarnas tankar och förhållningssätt skiljer sig även när det kommer till hur de arbetar verbalt 

för att stödja elevernas bildutveckling. Dialogen och samtalets viktiga roll i att stärka 

bildutvecklingen beskrevs av samtliga lärare som viktig, men synen på vad ett bildsamtal kan 

vara och hur man bäst arbetar med detta skilde mellan de olika lärarna. Alla lärarna är medvetna 

om att bildsamtal kan vara en stor del av lärares arbete med att stärka elevernas bildutveckling 

och försöker lyfta in detta i undervisningen på olika sätt, men flera uttrycker också att det av 

olika anledningar kan upplevas lite svårt. L4 uttrycker att bildsamtal, ”det gör man ju nästan 

hela tiden” medan L3 uttrycker att hen tappat bildsamtalen på vägen och framstår därmed lite 

osäker på vad bildsamtal kan innebära. Osäkerheten återspeglas i att hen och samtliga lärare på 

olika vis redan arbetar med bildsamtal i undervisningen genom att hela tiden ge eleverna 

formativ feedback på sina arbeten.  L2 beskriver även risker med att samtalen får negativa 

följder om de sker på fel sätt och kanske är det en faktor som påverkar hur lärarna förhåller sig 

till bildsamtalen över lag. Häikiö (2014:73), Barrett (1997: xii, 2) och Eisner (2002:49) är några 

av de forskare som i litteraturöversikten beskriver olika typer av bildsamtal och vad de kan 

innebära.  
 

Slutsatser 
Undersökningen visade att synen på barns bildutveckling många gånger är komplex och att 

lärarna trots att de alla hade en grundsyn som fokuserade elevernas individuella utvecklingsnivå 

och hur de på bästa sätt kunde stödja den enskilde eleven, ibland gav motsägelsefulla svar.   

 

Undersökningen belyste också att de funderingar jag i inledningen av studien ville studera kring 

elever som riskerade att fastna i utvecklingen och olika svårigheter som eleverna mötte i 

bildundervisningen var en realitet även hos de lärare som deltog i undersökningen. Därtill 

framkom att många av dessa svårigheter kunde vara riktigt komplexa om läraren inte lyckades 

finna det specifika problemet hos varje elev eller inte kunde motivera eleven i arbetet. Vidare 

belyste undersökningen vikten av att lärarna får stöd i hur de kan möta elever med specifika 

svårigheter så som motorik och språk samt att det fanns en problematik kring att speciella 

anpassningar inte genomsyrade bildämnet lika väl som andra ämnen. De många olika 

svårigheter som i resultatet framkom hos eleverna i relation till bildutvecklingen och det faktum 

att det var svårt att finna forskning som belyste eller beskrev dessa visar också att detta varit ett 

viktigt och relevant område att undersöka. Vidare pekar detta på att forskning rörande detta 

behöver fortsätta utvecklas inom det bilddidaktiska fältet.  

 

Resultatet som framkommit i undersökningen har besvarat syftet och frågeställningarna och 

även bidragit med viktig kunskap kring vilka faktorer som stärker elevernas bildutveckling och 

vilka verktyg lärarna arbetar med för att stödja och motivera eleverna i bildundervisningen. För 

nyutexaminerade bildlärare och bildlärare i arbete bidrar undersökningens resultat även med 

kunskap kring vilka svårigheter olika elever möter i bildutvecklingen, samt hur man som lärare 

kan stödja elever med dessa svårigheter vidare. Därtill bidrar undersökningen med beprövad 

erfarenhet kring verktyg och aktiviteter som lärarna i denna undersökning använder och 
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beskriver som viktiga för att skapa motivation och stärka bildutvecklingen hos elever med olika 

förutsättningar i bildämnet.  

 

Vidare forskning 
Av det framkomna resultatet kan det vara intressant att undersöka vilken syn lärare har på 

bildutveckling idag i ett vidare perspektiv med en större grupp lärare. I denna undersökning 

hade samtliga lärare lämnat de traditionella stadieteorierna som styrt synen på bildutvecklingen 

för att istället ha ett mer sociokulturellt synsätt. Synen som framstod här är att eleverna lär sig 

utifrån olika nivåer, i den kontext de befinner sig och i relation till andra människor. Men hur 

ser detta ut i ett vidare perspektiv? Bedöms elever utifrån den egna utvecklingen och nivån där 

de börjar i skolan eller gör kunskapskraven detta svårt? Är det progressionen som fokuseras 

eller skiner tidigare teorier om stadier igenom? Intressant vore även i relation till dessa frågor 

att i ett vidare perspektiv undersöka hur lärarna ser på elevers bildutveckling i relation till 

bedömning.  

 

En intressant del i resultatet som också väcker intresse för vidare forskning berör synen på 

elevernas svårigheter och problem i relation till grundinställningen som lärarna har i att alla 

elever kan lyckas och utvecklas. Frågan är om det är svårare att se möjligheter och potential 

utifrån vissa specifika svårigheter som lärarna lyfte i form av språkbarriärer, motoriska 

svårigheter och bristande stöd för elever med specialanpassningar eller om alla elever har 

samma förutsättningar att lyckas i ämnet? Hur svårt är det att förhålla sig till grundsynen att 

alla kan utvecklas därifrån de är, som alla lärarna delade, när det handlar om elever som riskerar 

att inte nå måluppfyllelsen i ämnet? Bedöms varje elevs individuella utveckling utifrån lärarnas 

tanke på att man inte behöver ”rita fint” för att få ett bra betyg? Räcker det med att ha viljan att 

försöka och utvecklas från sin egen nivå om man ligger under normerna för vad eleverna ska 

prestera i den ålder är? Genomsyrar synen på att man inte måste rita ”fint” för att nå ett högre 

betyg lärarkåren eller är det ritandet av fina bilder som det fokuseras på?  

 

I relation till det ovan nämnda kunde det även vara intressant att i ett vidare perspektiv 

undersöka om svårigheterna eleverna möter i bildutvecklingen verkligen ökar med åldern. Hur 

ser svårigheterna hos eleverna ut i relation till deras ålder? Om detta kan studeras i ett vidare 

perspektiv kanske undervisningen för yngre åldrar bör anpassas för att skapa en tryggare grund 

för eleverna att stå på när de kommer upp i högre åldrar och möter svårare utmaningar. Detta 

kunde även vara spännande att undersöka i förhållande till timplanen och utrymmet som ämnet 

får. 

 

Undersöka kan man även göra hur speciella anpassningar för elever är en del av 

bildundervisningen. Får eleverna anpassningar de behöver även i bildämnet eller påverkar 

ämnets status synen på de behov som finns? Kan vidare forskning kring särskilda 

anpassningarnas plats i ämnet bidra med ny kunskap kring lärarnas möjligheter att möta alla 

elever i bildutvecklingen utifrån deras individuella förutsättningar? Har lärarna i bildämnet 

verktyg för att möta elever med olika svårigheter som fått anpassningar i de teoretiska ämnena, 

eller finns det någon sanning i att anpassningar verkar falla bort från bildämnets ramar. En 

intressant studie kan vara att knyta detta till hur specialpedagogiska skolmyndigheten ser på 
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behovet av anpassningar i ämnet liksom att studera rektorers syn på detta i relation till ämnets 

status. 

 

Efter analys av resultatet framstår det även tydligt att ett intressant område att rikta mer 

forskning kring kan vara de nyanlända elevernas chans att ta till sig även den estetiska 

undervisningen och framförallt uppgifternas instruktioner då flera av lärarna tydligt uttryckte 

att språkets barriärer här kan utgöra hinder. Detta är något som bildlärare framöver kommer 

behöva mer stöd i hur de kan överbrygga om inte studiehandledare eller modersmålslärare finns 

att tillgå. Det vore intressant att studera detta utförligare särskilt med tanke på att dessa elever 

i skolan hela tiden blir fler, vilket torde tyda på att svårigheterna kan öka i omfång med tiden.   
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Bilaga 1. Studentens intervjuguide för intervjuerna 

 

Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat som bildlärare?  

• Vilka klasser/elever undervisar du i bild just nu, vad för tjänst har du? 

• Vad är det roligaste med att vara just lärare i bildämnet? 

 

Bildutveckling 

• Vad tänker du att begreppet bildutveckling innebär? Vad handlar det om för dig? 

• Vad skulle du säga är de absolut viktigaste faktorerna för att stärka elevernas 

bildutveckling/ utveckling i bildämnet? 

• Vilka risker för eleverna ser du i att de fastnar/stannar av i sin bildutveckling? 

 

Lärarens roll och verktyg 

• Vad anser du är det viktigaste i din roll som lärare för att stötta elevernas utveckling? 

• Hur gör du för att stödja eleverna i bildutvecklingen? Använder du några speciella 

tekniker eller aktiviteter? 

• Hur introducerar du nya uppgifter för att få med dig eleverna? 

 

Synen på ämnet 

• Hur tror du att din syn på ämnet påverkar elevernas utveckling? 

• Hur tror du att kamraterna/klasskompisarnas syn på ämnet påverkar elevernas 

utveckling? 

 

Svårigheter/problem/möjligheter i bildutvecklingen 

• Vilka utmaningar eller svårigheter ser du att dina elever möter i sin bildutveckling? 

(stannar upp, tappar intresse/motivation/ känner sig dåliga/ tycker ämnet är oviktigt?) 

• Vilka möjligheter ser du kring elevernas bildutveckling? 

 

Motivation 

• Hur gör du för att (tekniker, aktiviteter) motivera/inspirera eleverna i undervisningen? 

• Hur skulle du göra för att stötta en elev vidare om du såg att en elev:  

1. Fastnat? 2. Tappat motivationen eller intresset? 3. Anser att den är dålig och har gett upp? 4. 

Inte utvecklar sin bild vidare/känner sig klar väldigt snabbt? 

 

Bedömning & bildutveckling 

• Hur arbetar du med bedömning i ämnet för att stödja eller motivera elevernas 

utveckling? 

• Vad är din syn på formativ bedömning? Hur arbetar du med det? 

• På vilka sätt arbetar du med framåtsyftande kritik/bedömning i undervisningen? 

• Arbetar du med kamratrespons? Hur gör du det? 

• Arbetar du med bildsamtal/ samtal med eleven/eleverna om deras bilder? Hur gör du 

det?  
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Bilaga 2. Bildstöd för intervju 
 

Denna bild finns som stöd för intervjuerna.  
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Bilaga 3. Informations- och samtyckesbrev till forskningsdeltagare 

 

 

  
 

Information om undersökning rörande bildlärares syn på hur de kan stödja, inspirera och 

motivera eleverna i deras bildutveckling.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Jag heter Pernilla Nordman och är student vid grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna. 

Jag genomför ett examensarbete i bilddidaktik om elevers bildutveckling utifrån ett 

lärarperspektiv där syftet är att undersöka hur bildlärare kan stödja, inspirera och motivera 

elever med olika förutsättningar/utmaningar/möjligheter i deras bildutveckling. Jag vill 

undersöka detta då jag upplevt att många elever fastnar i sin utveckling eller tappar 

motivationen och intresset och då bildämnet och förmågorna eleverna skall utveckla är så 

viktiga i dagens samhälle som ställer stora krav på elevernas förmågor att skapa och förhålla 

sig till bilder i olika medier. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna som deltagaren gärna kan få tillgång till om den så önskar. 

 

För att skapa en fördjupad förståelse för hur lärare ser på elevernas bildutveckling och hur den 

kan stödjas, kommer studien baseras på intervjuer med behöriga bildlärare i årskurs 4–6. Du 

tillfrågas om deltagande då du som behörig bildlärare har erfarenhet från ditt yrkesliv som kan 

tillföra relevant och värdefull kunskap rörande hur lärare på olika vis kan stödja och motivera 

elever med olika förutsättningar för att de skall komma vidare i sin utveckling. Antal deltagare 

i undersökningen kommer av tidsskäl och undersökningens storlek begränsas till 6 stycken. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Allt material som produceras kommer hanteras konfidentiellt och 

deltagarna kommer avidentifieras i texten genom att läraren refereras till i form av lärare i 

intervju 1, intervju 2 osv. Personuppgifter kommer alltså inte samlas in eller sparas på något 

vis.  

 

Intervjuerna beräknas ta en knapp timme och kommer utgå från frågor rörande bildundervisning 

och elevers bildutveckling samt hur bildlärare kan stödja denna hos eleverna. Studien kommer 

inte beröra några känsliga personuppgifter och deltagaren kommer att tala fritt utifrån egen 

erfarenhet och egna uppfattningar. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, vartefter 

de kommer att analyseras. Materialet som genereras kommer förvaras inlåst och skyddat av 

lösenord i dator så att ingen obehörig får tillgång till. Endast studenten har tillgång till 

undersökningens material. 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Falun, 2018-09-10 
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