
 

 
 

Examensarbete (del 2)  
för grundlärarexamen inriktning 4–6 

Avancerad nivå 

Att våga – elever, bildskapande och självförtroende 
 
 
En kvalitativ intervjustudie om bildlärares didaktiska 
strategier för att stödja och stärka elevers självförtroende 
inom bildundervisning 
 

 
Teachers’ perspective on supporting and building students’ self-
esteem in art education 
 

 

 

Författare: Viktoria Skärgård 

Handledare: Maria Eriksson 

Examinator: Ann-Louise Sandahl 

Ämne: Pedagogiskt arbete, inriktning bild 

Kurskod: PG3064 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2020-03-27 
 
 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 

och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 

 

 

 



 

 1 

Abstract: 
 
 

I läroplanen står att ett av skolans uppdrag är att stimulera elevers självförtroende i 

undervisningen och tidigare forskning har visat att elevers självförtroende har koppling 

till deras prestationer i skolan. Självförtroende hos elever verkar emellertid vara ett 

relativt outforskat område inom bildundervisning. En empirisk undersökning har därför 

utförts vars syfte har varit att studera; vilka faktorer bildlärare anser påverkar elevers 

självförtroende inom bildskapande uppgifter samt vilka didaktiska strategier bildlärare 

använder för att stödja och stärka elevers självförtroende. Fenomenografi har använts 

som teori och metodansats tillsammans med ett didaktiskt forskningsperspektiv. 

Undersökningen har utförts genom kvalitativa intervjuer av fem verksamma bildlärare. 

Resultaten har analyserats genom kvalitativ och tematisk koncentrering. Resultaten 

visar på flera faktorer som påverkar elevers självförtroende, såsom; uppfattningar om 

ämnet, uppfattningar om perfektion, bildlärarnas beröm och bemötande samt 

undervisningstid och betyg. De didaktiska strategier bildlärarna använder handlar om 

att få eleverna att våga och att visa personliga uttryck i sina bilder. Resultaten tyder 

också på att det förekommer olika ämneskonceptioner mellan lärare och elever samt att 

bildundervisningen inte speglar styrdokumenten fullt ut. 
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1. Inledning 
 

”Det kanske är att ta i att säga som det bevingade uttrycket ”att tro på sig själv är att 

fördubbla sin förmåga”, men inte desto mindre bygger uttalandet på en viktig och sann 

psykologisk mekanism.” (Taube 2013, 103) 

I läroplanen står att ett av skolans uppdrag är att stimulera elevers självförtroende i 

undervisningen” (Lgr 11, 2019, 7). I kursplanen för ämnet bild står att undervisningen 

ska bidra till att elever utvecklar sin kreativitet, sitt intresse för att skapa och de ska 

även uppmuntras till att ta egna initiativ och arbeta på ett problemlösande sätt (Ibid, 

26). Lärare behöver alltså stimulera elevers självförtroende för att ge dem möjligheter 

att utveckla olika färdigheter och kvalitéer. Hur arbetar då bildlärare med elevers 

självförtroende inom bildundervisning? Mitt intresse för detta forskningsurval har 

väckts genom att jag sett möjligheter att tillämpa didaktiska strategier på ämnet bild 

genom didaktikforskning inom andra ämnen. Kan didaktiska strategier inom andra 

ämnen vara överförbara på ämnet bild? Didaktisk forskning framhåller nämligen att 

det finns en stark koppling mellan elevers självförtroende och deras prestationer i 

skolan (Boaler 2011, 88; Frelin 2012, 61). Självförtroende har även koppling till 

elevers motivation och ett gott självförtroende verkar ses som en förutsättning för att 

ens kunna tackla kraven i skolan (Ibid). Samtidigt menar Louvet (2018, 20-21) att 

undervisningen måste vara lustfylld och motiverande för att elever ens ska kunna 

utveckla ett självförtroende och att våga utmana sig själva. För att utveckla elevers 

självförtroende i undervisningen krävs därför en ansträngning hos både lärare och 

elever. 

Som matematiklärare vittnar Louvet (2018, 20) om att hon många gånger fått höra av 

elever att ”jag har ingen mattehjärna”. Liknande tendenser ser jag inom 

bildundervisning. Jag hör elever säga ”jag kan inte rita” eller ”Jag är inte bra på bild”. 

Jag har under mina VFU-perioder upplevt att många elever har svårt att visa upp ett 

gott självförtroende, elever beskriver att de inte nöjda eller har svårt att känna stolthet 

över sina arbeten. En del elever visar till och med tendenser till att vilja ”klanka ner” 

på sina arbeten och sig själva. Detta fenomen fick mig att vilja undersöka hur bildlärare 

kan stödja och stärka elevers självförtroende inom bildundervisning. Vad som händer 

hos eller inom eleven i dessa situationer är synnerligen intressanta, jag har emellertid 

valt att se på situationerna utifrån ett lärarperspektiv. Jag anser att elevers 

självförtroende är en viktig och till och med grundläggande faktor för inlärning och 

därför blir lärares pedagogiska arbete och tillvägagångssätt extra betydelsefull. 

Pedagogikforskaren Vincenti Malmgren (2008) hävdar likvärdigt att lärarens roll blir 

betydelsefull för att eleverna ska utveckla ett gott självförtroende. 

I litteratursökningen inför denna studie verkar elevers självförtroende inom 

bilddidaktik vara ett relativt outforskat område. Däremot påträffas en del litteratur och 

forskning kring elevers självförtroende inom matematik- och svenskdidaktik samt till 

viss del inom allmändidaktik. Vad finns det för mönster att urskilja? Hur kan en 

bilddidaktisk synvinkel jämföras och problematiseras utifrån den forskning och 

litteratur som finns om elevers självförtroende idag? Detta är frågor som initialt väcktes 

hos mig och som bildade en grogrund för mitt forskningsområde.  
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1.1 Syfte & frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka 

bildlärares uppfattningar om elevers självförtroende inom bildundervisning. Mer 

specifikt är målet att undersöka bildlärares didaktiska strategier för att stödja och stärka 

elevers självförtroende samt att analysera vilka faktorer bildlärare tror påverkar elevers 

självförtroende inom bildskapande uppgifter. Med hjälp av fenomenografi som teori 

och angreppsätt tillsammans med ett didaktiskt forskningsperspektiv ämnas studera 

bildlärares olika uppfattningar och erfarenheter. Det didaktiska forskningsperspektivet 

har funktionen att konkret utforska vad lärare gör i bildundervisningen, hur de gör och 

varför. Mitt övergripande ärende är därmed att finna didaktiska strategier och 

tillvägagångssätt som bidrar till att fler elever får känna sig nöjda och stolta över sina 

arbeten, men även strategier för att acceptera misslyckanden eller att inte ge upp under 

en arbetsprocess. Den förväntade nyttan med undersökningen är att ge bildlärare 

konkreta kunskaper och idéer om hur de kan utforma deras egna bildundervisning för 

att stödja och stärka elevers självförtroende. Nyttan är även att bidra till bilddidaktisk 

forskning, då forskning kring ämnet bild i Sverige är av mindre skala (Marner & 

Örtengren 2015, 40).  

 
De frågeställningar som undersökningen ämnar utforska är: 

 

• Vilka faktorer upplever bildlärare påverkar elevers självförtroende inom  

bildskapande uppgifter?  

 

• Vilka didaktiska strategier använder bildlärare för att stödja och stärka elevers  

självförtroende inom bildundervisning? 

 

 

2. Bakgrund 
 

Bildämnet har många gånger diskuterats angående dess funktion, inriktning och 

innehåll och det har även genomgått många genomgripande förändringar genom åren 

(Åsén 2006, 107). Det verkar inte alltid vara så lätt när nya kursplaner ska introduceras 

och ersätta gamla. Istället breddas ämnet då nya inslag adderas varpå stoffsträngsel och 

urvalsproblem kan uppstå (Marner & Örtengren 2015, 43). I detta avsnitt får vi en 

tillbakablick över bildämnets historia, med start från 1800-talet och framåt. Detta för 

att få en bilddidaktisk överblick och skapa en förståelse för hur bildämnet har sett ut 

och förändrats över tid. På så sätt kan vi öka vår kunskap om hur bildundervisning 

utformas idag och varför. I avsnitten nedan redogörs därför bildundervisningens 

historia, bildundervisning i samtiden och hur praktisk-estetiska ämnen står i jämförelse 

till teoretiska ämnen. 

Jag har valt att inte lyfta bildämnet ur ett genusperspektiv, men är medveten om och 

har reflekterat över att det är en viktig aspekt. Det förekommer skillnader i 

förhållningssättet till bildämnet mellan pojkar och flickor (Wikberg 2014), men det är 

inget jag kommer att diskutera närmare i just detta arbete. Jag har valt att skildra 

bildämnet på ett mer övergripande plan där exempelvis könsskillnader eller 

specialpedagogiska skillnader inte lyfts fram. 
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2.1 Bildundervisningens historia 

Historiskt sätt har stor del av undervisningen inom bild handlat om att avbilda föremål, 

människor, landskap, etcetera (Åsén 2006, 108). Åsén (Ibid, 107) beskriver tre faser 

inom bildämnets utveckling i skolan: teckning som avbildning, teckning som 

uttrycksmedel och bild som kommunikationsmedel (Ibid). Teckning blev ett 

obligatoriskt skolämne först år 1856 (Ibid, 109). Under denna tid skedde också en 

förskjutning, från så kallad individuell undervisning till massundervisning (Ibid, 108). 

Johan Heinrich Pestalozzi var en av de första pedagogerna som började utveckla 

metoder för denna massundervisning, vilken skulle bedrivas i en hel skolklass. Det som 

var karaktäristiskt för denna massundervisning var att alla elever skulle göra samma 

sak och samtidigt i den takt som läraren bestämde (ibid). Arbetsfostran, koncentration 

och uthållighet ansågs vara ledstjärnor inom bildämnet, som i så många andra ämnen 

under denna tid (Ibid). Under mitten av 1800-talet sågs nämligen bildundervisning som 

en hjälp till självdisciplinering hos barn (Låby 2018, 5). Inspirerad av Pestalozzi 

menade den tyske pedagogen Friedrich Fröbel att barn borde börja med enkla 

teckningsövningar som just innefattade att mäta och teckna räta linjer och vinklar 

(bestämda geometriska former). Han ansåg att tecknande utvecklade både minnet och 

motoriska färdigheter hos barn och att alla barn därför borde ges möjlighet att teckna 

på detta sätt (Ibid). 

I slutet av 1800-talet menade man istället att teckningsämnet skulle bidra till 

smakfostran och klassisk bildning. I början på 1900-talet fortsatte denna estetik och 

konstfostran lyftes fram ytterligare (Åsén 2006, 111). Den amerikanske pedagogen 

John Dewey började samtidigt föra in sina progressiva idéer om barns mer fria uttryck 

och aktiva deltagande i bildundervisningen (Låby 2018, 6). Han menade att om skolan 

använde sig mer av elevernas egna erfarenheter i undervisningen skulle det skapa bättre 

förutsättningar för dem att utvecklas (Ibid). Mot slutet av 1900-talet började fler 

konstnärer intressera sig för detta nya, mer fria och spontana konstuttrycket (barnkonst) 

(Åsén 2006, 112). Nu blev det istället fokus på arbetsglädje, enkelhet, känsla och 

intuition. 

Under 1900-talet kom fler idéer om skapande och det praktiska arbetets betydelse i 

skolan, både inom teckningsämnet och i andra ämnen (Åsén 2006, 113). Efter 1960 

kom övningar såsom teckning, måleri, modellering och klippning att föras in i allt fler 

ämnen, vilket motiverades genom att elever lärde sig saker bättre om de inte bara läste 

(Ibid). I mitten av 1900-talet växte fri kreativitet och fritt skapande fram, vilket syftade 

till att eleverna skulle ge uttryck för sina egna erfarenheter, upplevelser och idéer (Ibid, 

114). Man menade också att bildämnet hade betydelse för att ge eleverna avkoppling 

och omväxling från ordinarie skolarbete (Ibid, 115). Det fria skapandet och personliga 

uttrycket fick gradvis större inflytande i ämnets läro- och kursplaner och med det 

förändrades också lärarens roll i undervisningen. Nu behövdes större kompetens i att 

bedöma dessa elevbilder och samtidigt ökade kravet på behovet av undervisnings-

material i undervisningen (Ibid). Trots detta höll skolor gärna sig fast vid gamla 

invanda mönster, som att teckna geometriska former och räta linjer (Låby, 2018, 8). 

Låby (Ibid) skriver att även om det tog tid för nya pedagogiska idéer att få fäste i 

praktiken, både på grund av bristen på material och utbildade lärare, vann de nya 

idéerna till slut och fick kraft. 
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Bildkommunikation och miljökunskap blev nya moment i 1969 års läroplan och i 1980 

års läroplan bytte ämnet namn från teckning till bild (Åsén 2006, 116). I slutet mot 

1900-talet började bildutbudet snabbt öka i takt med den medieutveckling som tog fart 

runt om i världen. Eleverna behövde nu få ökad kunskap om bild och bildspråk för att 

lära sig att kritiskt granska de budskap som media förmedlade (Ibid). Med 1980 års 

läroplan kom också förändringar om att bildämnet inte enbart handlade om teckning, 

utan om bilder överlag, vilket sågs som unikt vid jämförelse med ämnet i andra länder 

under samma tid (Wikberg 2014, 43). I läroplanen betonades kommunikativa inslag 

samt fotografi och rörlig bild. 

2.2 Bildundervisning i samtiden 

År 2000 skedde en stor revidering av kursplanen i bild och ämnet sågs vidare som ett 

redskap för utveckling och lärande (Wikberg 2014, 44). En annan förändring var att 

bildframställning fick starkare koppling till digital teknik, framförallt genom video och 

datorer under denna tid (Ibid, 45). Idag betonas bildframställning, bildanalys och 

bildkommunikation som viktiga kompetenser inom bildämnet (Åsén 2006, 116).  

Kursplanen i bild uttrycker att vi idag ständigt omges av bilder i vår vardag, vars syfte 

är att informera, övertala och underhålla oss. Därför anses kunskap om bilder och 

bildkommunikation vara viktiga inslag i bildundervisningen, för att hjälpa elever att 

kunna uttrycka åsikter och att vara aktiva i samhällslivet i stort (Lgr 11, 2019, 26). 

Enligt kursplanen i bild ska eleverna utveckla förmågan att kommunicera med bilder 

för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och 

med verktyg och olika material. De ska även utveckla förmågorna att undersöka och 

presentera olika ämnesområden samt att analysera historiska och samtida bilders 

uttryck. Eleverna ska också utveckla sina kreativa och bildskapande förmågor. Fokus 

ligger på ett undersökande och problemlösande arbetssätt som bör framställas genom 

personliga uttryck (Ibid). Det står också att eleverna ska presentera egna bilder på olika 

sätt för att främja kreativitet och deras intresse för att skapa. I det centrala innehållet 

för bildämnet står bildframställning och bildanalys som två huvudsakliga 

beståndsdelar, vilka följes åt genom alla årskurser (Ibid, 27-28). Dessa två delar 

inkluderar både hantverksmässigt och digitalt innehåll. Bildämnet idag handlar alltså 

om att uttrycka kreativitet, förmedla budskap och att kunna problematisera, analysera 

samt kommunicera med bilder. Elevernas arbete ska samtidigt spegla deras egna 

personligheter (Ibid).  

Marner och Örtengren (2015, 42-43) framhåller att bildundervisning idag syftar till att 

eleverna utvecklar ett personligt förhållningssätt till arbetet, vilken speglar egen 

kreativitet och delar av elevernas liv. De menar samtidigt att ensidigt subjektivt och 

fritt skapande är problematiskt att tala om, eftersom eleverna är så influerade av 

diskurser, medier och kulturer runt omkring (Ibid, 43). Marner (2015, 23) skriver i en 

rapport från Skolverket att kursplanen i bild framförallt fokuserar på kommunikativa 

perspektiv som berör två huvudbeståndsdelar; att skapa och att tolka. Marner (ibid) 

menar att det har skett en utveckling till ett mer betydelseskapande arbete. De menar 

att bildbudskap är ett nytt begrepp inom detta perspektiv och handlar om förhållandet 

mellan sändare och mottagare. Tidigare handlade kommunikation i bildämnet mer om 

en slags överföring av information medan den idag är mer flexibel (Ibid). Bildhantering 

med hjälp av digital teknik är något som också hör till Lgr 11 och bildämnet har numera 
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digital bild i alla stadier (Ibid, 23, 27). Hellman (2017, 119) skriver att 

bildundervisningen idag också kan användas för att ifrågasätta och ”störa” invanda 

traditioner och föreställningar att se och förstå världen. I bildämnet kan det därför vara 

angeläget att låta utbildning, bild och politik genomkorsa lärandet samt att utmana de 

sociala arenor som finns online. Hon menar att många elever lär sig och utvecklar 

kunskaper på fritiden i dessa visuella medier och att det därför finns mycket att vinna 

på att anknyta bildundervisningen till dessa (Ibid). 

Bildkommunikationsbegreppet kan även liknas till ett annat begrepp, visuell kultur, 

vilket Marner och Örtengren (2015, 45) beskriver som liktydiga i sin användning. 

Visuell kultur är ett begrepp som allt mer uppmärksammats inom bildundervisning och 

beskrivs kunna studeras i såväl bildundervisning som i moderna bildmedier. Fokus 

ligger på bearbetning och reflektion av medievärldens utbud mer än själva 

bildskapandet i sig. I och med liknelsen till bildkommunikationsbegreppet i läroplanens 

kursplaner menar Marner och Örtengren (Ibid, 44-45) att visuell kultur har praktiserats 

i Sverige långt innan själva begreppet konstruerades. Bildprofessorn och pedagogen 

Duncum (2002) diskuterade begreppet när det fortfarande var relativt nytt. Han talar 

om en bildkultur, vilken erbjuder människor en ny slags yttrandefrihet. Samtidigt 

påverkar den oss i vad vi känner och tänker om världen, såsom vi ser den genom 

bilderna utöver personlig erfarenhet (Ibid, 15-16). Han menar att vi alla idag, mer än 

någonsin i historien, lever våra liv genom visuella bilder (Ibid). En annan pedagog och 

lärare inom visuell kultur är Gil-Glazer. Hon menar att visuell kultur är bilder eller 

andra visuella uttryck som återspeglar den kultur i vilken den har skapats och som 

samtidigt formar den (Gil-Glazer 2020;2017, 67). Hon framhäver vikten av att 

diskutera bilder, då de kan hjälpa oss människor att ta i tu med viktiga frågor som 

betraktas som tabu, både inom utbildning och vardagsliv (Ibid, 67-68). 

2.3 Praktisk-estetiska och teoretiska ämnen i skolan 

Historiskt sett har en tudelning skett mellan konsten och vetenskapen vilket bidragit till 

att teoretiska och praktisk-estetiska ämnen skilts åt. De teoretiska ämnena kopplas 

därför ofta till vetande och faktabaserad kunskap medan de praktisk-estetiska ämnena 

kopplas till motorisk färdighet och känslomässiga upplevelser (Karlsson Häikiö 2007, 

14-15). Teoretiska ämnen ses också ofta som svåra och estetiska ämnen kan därför 

sägas kompensera för de teoretiska ämnenas tillkortakommanden (Marner & Örtengren 

2015, 46). I USA har bildämnet allt för ofta setts som en lyx mer än som en 

nödvändighet inom undervisning och fokus har legat på de teoretiska ämnenas behov 

(Hetland et al. 2013, 1). Man har emellertid sätt att praktisk-estetiska ämnen för med 

sig vissa ”bonuseffekter” och därför har frågor uppstått om huruvida dessa stödjer och 

till och med kanske hjälper elevers lärande överlag (Ibid, 1-2). Hetland et al. (Ibid) 

verkar se på bilddidaktik som något annat än ”vanlig didaktik”. Eftersom ett 

bildklassrum ser annorlunda ut än andra klassrum och undervisningen bedrivs 

annorlunda än i andra ämnen krävs ett annat arbetssätt (Ibid). Åsén (2006, 118) skriver 

likvärdigt: 

”Det finns också studier som visar att elever önskar och även förväntar sig att vissa 

ämnen ska vara annorlunda, friare och mer praktiskt inriktade än andra ämnen – att vissa 

ämnen ska fungera som andningshål i förhållande till de traditionella ”pluggämnena” ” 

(Åsén 2006, 118) 
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I Sverige undervisas elever i ämnet bild både genom ett eget ämne och som estetiska 

lärprocesser genom andra ämnen (Marner 2015, 42). Åsén (2006, 120) lyfter fram att 

estetiska lärprocesser bör utvecklas inom andra ämnen och att andra ämnen bör 

samverka med bildämnet i högre grad. Han menar att bildämnet på så sätt ger större 

nytta för barns framtida liv, eftersom deras kreativitet och att ta egna initiativ spelar allt 

större roll (Ibid). I en amerikansk studie undersöktes vad kontinuerlig bild- och 

musikundervisning (veckovis) gav för effekter på elevers läs- och matematikutveckling 

(Todhunter-Reid 2019, 115). Studien utfördes i förskoleålder samt första, tredje och 

femteklass. Studien visade att fler antal minuter av bild- och musikundervisning gav 

positiva resultat på elevernas akademiska prestationer (Ibid, 116). 

“However, by the time of the fifth-grade assessment, children who received at least three 

hours of arts education a week had a mathematics achievement score that was .085 SD 
higher than children who received 20 minutes or less of arts education a week.” 

(Todhunter-Reid 2019, 116) 

 

Winner, Goldstein och Vincent-Lancrin (2013, 3-5) frågar sig om dessa praktisk-

estetiska ämnen verkligen gynnar studier och färdigheter inom andra ämnen. De 

beskriver att ”arts education” ofta beskrivs kunna bidra till ökade prestationer inom 

icke-estetiska ämnen, såsom matematik, naturvetenskapliga ämnen och svenska. Med 

”arts education” menar de musik, bildkonst, drama och dans, både i och utanför skolan. 

Praktisk-estetiska ämnen tros även kunna stärka elevers motivation, självförtroende 

och förmåga att kommunicera och samarbeta. Praktisk-estetisk undervisning har därför 

nästan antagits ha en positiv inverkan på elevers prestationer (Ibid). I deras 

systematiska metaundersökning analyserades en större mängd forskningsdatabaser 

över befintlig empirisk forskning inom konstutbildning (Ibid, 3, 10). De ämnade 

undersöka om praktisk-estetiska ämnen kunde ha denna positiva inverkan. Deras 

slutsats framhäver att det finns en del bevis på att praktiskt-estetiska ämnen har denna 

positiva effekt, men att de är svåra att fullständigt påvisa (Ibid, 19). De menar samtidigt 

att estetik har funnits sedan de tidigaste människorna, är delar av alla kulturer och 

funnits i alla tider, vilket gör det till en viktig del av livet. Därför kan praktiskt-estetiska 

ämnen ses som en rättighet inom all sorts utbildning (ibid). Likt det som Hetland et al. 

och Åsén beskriver om bildämnets ”unikhet”, anser Winner, Goldstein och Vincent-

Lancrin (2013, 19) att estetiska ämnen tillåter ett annat sätt att förstå omvärlden, än 

vetenskapen och andra teoretiska ämnen. Det är ämnen utan rätt eller fel, vilket kan 

frigöra eleverna att utforska och reflektera på ett experimenterande sätt (Ibid). Karlsson 

Häikiö (2007, 13) skriver att inom skolans uppdrag är individers skapade en viktig del 

för ett aktivt lärande och för delaktighet i alla läroprocesser. 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

3.1 Definitioner av begreppet självförtroende 

I det här kapitlet definieras och problematiseras begreppet självförtroende. 

Självförtroende har i denna undersökning visat sig vara ett mångtydigt begrepp som 

behöver förstås enskilt men också i sitt sammanhang. Olika författare verkar använda 

liknande begrepp med delvis olika innebörd eller olika begrepp med delvis lika 

innebörd. 
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Svenska Akademins Ordlista (SAOL 2015) beskriver ordet självförtroende som tillit 

till den egna förmågan. Svensk ordbok (SO 2009) beskriver ordet som stark tilltro till 

den egna förmågan och jämför begreppet med jagkänsla och självkänsla. Jagkänsla kan 

beskrivas som en uppfattning om den egna identiteten och självkänsla som en 

känslobetonad uppfattning om den egna personen (Ibid). Frelin (2012, 61) talar om 

begreppet självbild, som ett samlingsbegrepp för både självförtroende och självkänsla. 

Taube (2013, 20-21) skriver att det finns en stor begreppsförvirring kring 

”självbegreppet” som då kan förgrenas till olika definitioner om exempelvis 

självuppfattning, jaguppfattning, självvärdering, själen, jaget, självförtroende eller 

självbild. Hon menar att det är ett hypotetiskt begrepp med många namn (Ibid). 

Gemensamt för de här definitionerna och begreppen är att de alla handlar om synen om 

eller värderingen av sig själv i någon form. Det är den värderande dimensionen av 

begreppet som också forskare intresserat sig för allra mest (Taube 2013, 22). Man kan 

även utrycka det som någon form av självuppfattning eller självförverkligande (Ibid, 

19). För mig handlar begreppet självförtroende om tron på sig själv och den egna 

förmågan; känslan av att ”jag kan”, ”jag duger” eller ”Jag är nöjd med det jag skapat”. 

Begreppet självbild är också av stor relevans här, då självförtroende och självbild 

verkar ha koppling till och påverkar varandra, när jag söker och läser i litteraturen. Jag 

upplever att de två begreppen används synonymt i stor utsträckning. Vid de tillfällen 

jag hänvisar till litteratur på svenska i uppsatsen kommer därför både självförtroende 

och självbild att användas som synonymer. 

Under litteratursökningen av engelsk litteratur används framförallt två olika begrepp 

som kan kopplas till definitionen av självförtroende. Self-confidence och self-esteem 

är begrepp som används frekvent. Begreppet självförtroende direkt översatt till 

engelska är self-confidence och (Longman 2014, 1646) beskrivs som ”sure that you 

can do things well”. Self-esteem beskrivs som ”the feeling of being satified with your 

own abilities” (Ibid). Vi ska emellertid inte förväxla begreppen self-confidence eller 

self-esteem med begreppet self-efficacy. Self-efficacy är ett begrepp som ofta dyker 

upp när jag söker litteratur inom mitt problemområde. Taube (2013, 21-22) menar att 

detta begrepp snarare är kopplat till hur man bedömer den egna förmågan till att klara 

av en specifik uppgift eller situation och kan därför inte liknas till självvärderingens 

egenskaper, vilken jag är ute efter. Definitionen av self-esteem passar därför lämpligast 

in på mitt undersökningsområde. 

3.2 Tidigare forskning om självförtroendets betydelse 

I nedanstående kapitel beskrivs tidigare forskning och teorier om elever och barns 

självförtroende, såväl i undervisning som utanför. Ett kritiskt-analytiskt förhållnings-

sätt har använts vid granskning av litteratur. Den forskning och litteratur jag utgått ifrån 

har i huvudsak en pedagogisk eller didaktisk bakgrund, då jag ämnar utforska skolans 

värld och inte allmänhetens. Kapitlet kommer likväl snudda vid humanistisk 

psykologisk litteratur, för att söka en något bredare uppfattning av området. Jag har 

valt att bortse från ett populärpsykologiskt perspektiv, för att undvika att hamna i enkla 

sanningar och universallösningar (Lindwall 2011, 11). Det finns naturligtvis ytterligare 

faktorer som påverkar elever och barns självförtroende, såsom hemmaförhållanden och 

bakgrund, med det är faktorer som inte kommer att presenteras här. 
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Som tidigare nämnt verkar elevers självförtroende inom bilddidaktik vara ett relativt 

outforskat område. De pedagoger och didaktiker jag vänt mig till går därför bortom 

bilddidaktikerna och har istället psykologiska, pedagogiska eller ämnesdidaktiska 

inriktningar. De behandlar en ”kompott av perspektiv” som jag vill åt till denna 

undersökning, vilka kombineras för att berika min bildämnesdidaktiska studie. Jag har 

i huvudsak utgått från Jo Boaler, Anneli Frelin, Therese Vincenti Malmgren och Karin 

Taubes teorier och forskning om barns självförtroende. Boaler (2011) är professor i 

matematikundervisning, Frelin (2012) har sin bakgrund i grundskolan och har sedan 

disputerat inom didaktik. Vincenti Malmgren (2008) är universitetslektor och forskare 

inom pedagogik och Taube (2013) är professor i pedagogik och har sin bakgrund inom 

svenskdidaktik. Psykologen Rollo May (1975) får emellertid inleda kapitlet, då han 

talar om modet att våga skapa. 

3.2.1 Mod, motivation och självförtroendekapital 

”To live into the future means to leap into the unknown, and this requires a degree of 

courage for which there is no immediate precedent and which few people realize.” (May 

1975, 12) 

May (1975, 12) skriver att när man lär sig och förbereder sig inför framtiden, hoppar 

man in i något okänt. Det krävs ett mått av mod att våga skapa, vilket inte alltid är 

självklart eller som alla tänker på. Han menar att om du inte uttrycker dina egna tankar 

och idéer kommer du att förråda dig själv och samhället genom att inte berika eller 

bidra med ditt ”jag” till den stora helheten (Ibid, 12). 

En god självbild hos elever anses vara en förutsättning för att elever ska lyckas tackla 

de krav som finns i skolan (Frelin 2012, 61). I Frelins (Ibid) forskning undersöktes 

professionellt relationsbyggande, i vilken hon intervjuade och observerade lärare från 

förskoleklass till gymnasiet. Hon beskriver att lärare bygger upp elevers 

självförtroendekapital, vilken både kan förbättras eller försämras genom 

undervisningen, beroende på interaktionen med omvärlden (Ibid, 65). Lärare vill förse 

elever med känslan av att ”jag kan, jag duger och jag har något som andra vill lyssna 

till” (Ibid). Vincenti Malmgren (2008, 27) studerar självförtroende kopplat till 

skolmiljö och läroplansmål. Hon menar att läraren har en viktig roll i att förstärka 

elevers ”jag-kan”-attityd. Genom att berömma elevers både små och stora framsteg 

synliggörs eleverna, vilket främjar stolthet och utvecklar deras självbild (Ibid, 31-32). 

Boaler (2011, 88) menar att elevers självförtroende inom matematik är en viktig del till 

deras motivation och framgång inom ämnet. I hennes forskning använder hon sig av en 

longitudinell design där hon följer elevers lärande på några gymnasieskolor under tre 

års tid (Ibid, 8). Under hennes projekt sommarskolan, som hon drev under några veckor 

tillsammans med sina doktorander, visar att elevers självförtroende inom 

matematikundervisning kan stärkas på relativt kort tid (Ibid, 137). Lärarna ägnade 

mycket tid åt att berömma eleverna för deras tänkande och sätt att arbeta i 

undervisningen. Hon (Ibid, 157) menar att när eleverna fick höra att deras sätt att tänka 

var rätt i någon mån, stärktes deras självförtroende och de presterade bättre. Boalers 

(Ibid, 8-9) teorier handlar om att barn kan förbättra sina upplevelser kring ett ämne, i 

hennes fall inom matematik, om lärare utmanar den traditionella undervisning som ofta 

präglas av regler och standardmetoder. Genom entusiasm, intresse och motivation 
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tillsammans med en elevaktiv undervisning kan resultat förbättras och rädslor försvinna 

(Ibid). 

3.2.2 Skada eller lyfta elevers självförtroende 

I sin avhandling undersöker Vincenti Malmgren (2008, 12-13), genom intervjuer och 

enkäter på tretton olika skolor, hur elever och skolledare uppfattar vilka faktorer som 

är viktiga för att uppnå en god och motiverande skolmiljö. En av faktorerna handlar om 

självförtroende hos elever. I hennes rektorsintervjuer framkommer det rektorer som 

menar på att skolan som institution är ganska bra på att sänka elevers självförtroende 

(Ibid, 106). En del rektorer i hennes intervjuer menar även att elevers självförtroende 

kan till synes verka gott, fast det i själva verket är dåligt. Boaler (2011, 88-89) menar 

också att man som lärare kan skada elevers självförtroende. Om elever får veta att deras 

prestationer är sämre i jämförelse med andras prestationer, tenderar självförtroendet att 

dala. Boaler (Ibid, 87) beskriver liknande i ett exempel från hennes sommarskola om 

en elev som hade kämpat väldigt hårt, men fick ändå ett resultat som visade att eleven 

var under medel. Elevens förväntan på resultatet stämde inte alls överens med den 

arbetsmöda eleven lagt ner på arbetet. I ett sådant fall kan det till och med vara så att 

du krossar elevens självförtroende och dessutom ger eleven en identitet som 

lågpresterande (Ibid). Frelin (2012, 61-62) menar likvärdigt att även om varje lärares 

intention är att alltid arbeta för sina elevers bästa, kommer de oundvikligen bidra till 

att göra elever skada på ett eller annat sätt. Hon skriver: 

”Men trots att det säkert är varje lärares intention att arbeta för sina elevers bästa, så 

kommer varje lärare ändå, om än omedvetet, att bidra till att göra elever skada på något 

vis. En skola där lärare bara gör gott är och förblir en illusion. Förhoppningsvis gör man 

betydligt mer gott än ont och kan i vissa fall till och med göra skillnad på ett 

livsavgörande sätt för sina elever. Det är en av belöningarna med läraryrket.” (Frelin 

2012, 62) 

Hon menar här att lärare kan göra gott till sina elever, vilket både kan ses som en 

möjlighet och som en belöning. Frelin (2012, 63) berättar vidare i sin undersökning att 

flera av lärarna arbetade med att ”lyfta” elever på olika sätt och det fanns med i allt de 

gjorde när de undervisade. Hon beskriver att det handlar om att visa omtanke för elevers 

självbild och arbeta för att förbättra denna (Ibid, 61). Rimliga krav på eleverna, varken 

för höga eller för låga, och tillit visade sig vara två viktiga faktorer för att stödja och 

stärka elevers självbild (Ibid, 63). 

3.2.3 Svagt självförtroende hos elever; en pedagogisk utmaning  

Ett svagt självförtroende kan göra att eleven stänger två dörrar för vidare lärande, en 

för viljan att lära sig nya saker och en för tillfällen att förbättra sitt självförtroende 

(Frelin 2012, 64). Taube (2013, 104) menar att det är självklart att vi ska stötta och 

stärka alla elevers självbild och självförtroende, men att det är de lågpresterande 

eleverna med negativ självbild som utgör den största pedagogiska utmaningen. Hon 

skriver att det finns starkt stöd inom forskning att skolprestationer har påverkan på 

elevers självbild (Ibid, 79). Intresset har dock riktats mot att undersöka samband mellan 

elevers prestationer och deras självbild i ett utvecklingsperspektiv (Ibid). Hon frågar 

sig vad som händer i sådana situationer där elever ”ger upp”. Taube (Ibid, 86) beskriver 

sådana situationer som ett försvar där elever kan försöka dölja sina bristande förmågor, 
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förneka att färdigheten är viktig eller att de tydligt vill visa att de inte alls har ansträngt 

eller vill anstränga sig. Elevers självförtroende i dessa situationer har visat sig ha stor 

betydelse (Taube 2013). 

3.2.4 Självuppfattning, självvärdering och kontroll 

Självförtroende och självbild kan också beskrivas genom flera dimensioner såsom 

självuppfattning, självvärdering och kontroll (Taube 2013, 19). Självuppfattningen och 

den personliga tolkningen av en situation kan sägas vara helt avgörande för en persons 

agerande i situationen. Människan strävar hela tiden efter att höja eller behålla hennes 

självuppfattning och vi agerar efter hur vi ser på oss själva och hur vi känner oss (Ibid). 

Vincenti Malmgren (2008, 27) beskriver att ett starkt självförtroende kan påstås handla 

om en elevs positiva känslor om sig själv och god tilltro till sin egen förmåga (Ibid). 

Hon menar också att det förekommer en koppling mellan självförtroende och 

identitetsutveckling (Ibid, 35). Elevers självuppfattning och agerade utifrån olika 

situationer kan emellertid få negativa konsekvenser (Taube 2013, 20). Vi vill alltså 

tycka om oss själva, men om vi blir utsatta för erfarenheter som påverkar vår 

självuppfattning negativt över tid, inom ett visst område, finns det tendenser till att vi 

behåller och till och med strävar efter den. Det som verkar vara ett etablerat fenomen 

är att om en individ misslyckas inom ett område som den anser är viktigt, får det 

betydligt större konsekvenser på individens självvärdering, än om individen misslyckas 

inom ett område som den anser är mindre viktigt (Ibid, 22).  

Det finns en annan dimension som spelar en viktig roll för elevers självförtroende och 

självbild, vilket handlar om kontroll. Om individen har kontroll över den situation som 

lett till framgång i ett för individen viktigt område, påverkas självförtroende och 

självbilden positivt. Har individen inte kontroll över situationen och dessutom 

misslyckas inom ett för den viktigt område, kan det få negativa konsekvenser (Taube 

2013, 22-23). Läraren behöver också ha kontroll, precis som eleverna. I lärarens 

kontroll behöver det dock finnas gränser för att skapa trygghet och tillit till eleverna, 

men innanför gränserna måste det också finnas rum för frihet (Ibid, 111). Det verkar 

även vara så att om en individ vid upprepade tillfällen når framgång har det en tendens 

att smitta av sig på fler tillfällen och även inom andra områden. Likvärdigt och 

olyckligtvis kan upprepade misslyckanden ha samma effekt (Ibid, 23). Taube (Ibid, 24, 

77) menar att en individens självuppfattning utvecklas via erfarenheter av omgivningen 

och starkast inflytande har betydelsefulla personer i individens närhet. Det finns även 

omständigheter som visar att misslyckanden hos elever i skolan kan leda till att eleven 

betraktar ämnet som mindre viktigt (Ibid, 28). 

3.2.5 Självförtroende och självbild kopplat till elevers prestationer 

”En negativ självbild medför att man inte effektivt utnyttjar den kapacitet man har. 

En positiv självbild och andra sidan kan leda till ett maximalt utnyttjande av ens 

resurser.” (Taube 2013, 103) 

Så beskriver Taube (2013, 103) sambandet mellan elevers prestationer och deras 

självbild och självförtroende. Samtidigt har det visat sig vara svårt att mäta elevers 

självbild och självförtroende (Ibid, 102). I hennes bok där hon belyser läsinlärning 

kopplat till självförtroende beskrivs att låg prestation och negativ självbild har visat sig 

ha starkare samband, än hög prestation och positiv självbild (Ibid, 103). Taube (Ibid) 
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skriver därmed att lärare självklart behöver arbeta för att elever ska undvika att utveckla 

en negativ självbild, men vi kan inte förvänta oss att en positiv självbild automatiskt 

ger höga prestationer.  

3.2.6 Andra positiva effekter på elevers självförtroende: ett relationellt 
perspektiv 

I mångt och mycket handlar lärares arbete om att vägleda alla elever till att acceptera 

andras svagheter eller bristande förmågor, så att alla känner trygghet i att våga 

misslyckas inför varandra (Taube 2013, 112). På så sätt kan självförtroende stödjas och 

stärkas. Lärare som är trygga i sin yrkesroll har lättare att skapa relationer till eleverna, 

vilket också medför förståelse, empati och vänskap. Lärare som har ökad 

självkännedom och förståelse för sig själva, har även lättare att visa förståelse för andra 

(Ibid, 110-111). Undervisningen bör även grundas på elevernas behov och inte lärarens 

(Ibid). Det är samtidigt lika viktigt att förstå och acceptera elever som det är att vara 

respektfull mot dem. Respektfullt bemötande till elever menar Taube (Ibid) är en 

självförtroende-skapande handling. Andra viktiga faktorer som påverkar elevers 

självförtroende positivt är att uppmuntra (men aldrig tvinga) de till att pröva nya idéer, 

arbeta med alternativa arbetssätt samt att ge eleverna frihet att få uttrycka sig och att 

fatta egna beslut (Ibid, 112, 114). Taube (Ibid) menar också att en så enkel gest som en 

vänlig klapp på armen eller en vänlig, men personligt riktad kommentar eller fråga kan 

ha stor betydelse för elever, särskilt för dem med svagt självförtroende. 

Det ovan nämnda kan liknas till den relationella pedagogik som Aspelin och Johansson 

(2017), båda professorer inom pedagogik, talar om i sin artikel. Inom relationell 

pedagogik ses människan som en relationell varelse och mer specifikt handlar det om 

relationsprocesser inom lärande, utbildning och undervisning (Ibid, 160). De definierar 

relationell pedagogik så här: 

”Att inta ett relationellt perspektiv på utbildning innebär emellertid inte bara att 

värdesätta och uppmärksamma relationer utan implicerar också ett visst antagande, 

nämligen att alla utbildningsfenomen i grund och botten är relationella. Relationer ges 

företräde framför enskilda individer och sociala strukturer då man försöker förstå 

pedagogiska fenomen och praktiker. Relationer antas föregå kunskap, lärande och 

undervisning.” (Aspelin & Johansson 2017, 160) 

Inom relationell pedagogik läggs alltså stor vikt vid personliga möten mellan individer 

där relationer ges företräde. Eftersom relation är synonymt med förbindelse, krävs två 

parter för att ett relationellt möte ska kunna uppstå (Aspelin & Johansson 2017, 160). 

Relationell pedagogik handlar därför om att förstå relationer i utbildning, både hur de 

påverkar och definierar undervisning och lärande samt att kunskapande sker i och 

genom relationsprocesser (Ibid, 161-162). Forskning av professorerna Murray & Pianta 

(2007) har nämligen visat att en gynnande relation mellan lärare och elev är mycket 

viktig för elevens sociala utveckling, trivsel, välmående, motivation samt prestation. 

Inte minst för elever med svårigheter (Ibid). Frelins teorier (2012, 12-13) om 

professionellt relationsbyggande handlar likt relationell pedagogik om att allt arbete 

som lärare gör har en relationell dimension med syfte att bygga, underhålla och främja 

relationer som är positiva för lärande. Hon beskriver relationsarbete som centralt inom 

läraryrket och att relationer kan betraktas ha ett ontologiskt beroende – alltså att den 

ena inte kan existera utan den andra (Ibid, 10). Eftersom skolan och lärarna bottnar i 
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ett gemensamt uppdrag, nämligen att få elever att lära och att växa på olika sätt, anser 

hon att relationer är av största vikt för att detta uppdrag ska kunna förverkligas (2012). 

3.2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Självförtroende hos elever behövs för att tackla kraven i skolan, vilket även är viktigt 

för deras motivation och framgång. Svagt självförtroende kan stänga dörrar för vidare 

lärande och självförtroende i sig går att koppla till elevers självuppfattning, 

självvärdering och kontroll inom olika situationer. En koppling finns också mellan 

självförtroende och prestationer, samtidigt som självförtroende är svårt att mäta.  

För att elevers självförtroende ska kunna utvecklas krävs både ett mod att våga skapa, 

en drivkraft i form av motivation och en självreflekterande förmåga hos elever. I lärares 

arbete har det visat sig att de både kan skada och stärka elevers självförtroende på olika 

sätt genom undervisningen. Beröm, kontroll, rimliga krav och tillit har visat sig vara 

faktorer som påverkar. Det finns slutligen teorier om att relationsfrämjande handlingar 

kan stärka och stödja elevers självförtroende. 

 

4. Teori 

Inledningsvis i det här kapitlet beskrivs fenomenografisk teori som utgjort en grund för 

hela arbetet. Här beskrivs syfte med teorival och hur den genomsyrar arbetet. Därefter 

beskrivs ett didaktiskt forskningsperspektiv som fogats samman med fenomenografisk 

teori för att ge en djupare förståelse för problemområdet. Jag har valt att avgränsa mitt 

arbete genom att kombinera olika ämnesdidaktiker. 

 

4.1 Fenomenografi som teori 

Fenomenografi har traditionellt sätt en stark empirisk, mer än teoretisk eller filosofisk 

koppling till pedagogisk forskning (Åkerlind 2005, 321). Under senare år har den 

alltmer använts som teori och metod (Ibid). Fenomenografisk forskning kan beskrivas 

som variationer av mänsklig förståelse för, föreställning om och erfarenhet av ett 

specifikt fenomen (Ibid, 322). Fenomenografi presenterar en slags relation mellan den 

som upplever och fenomenet som upplevs (Ibid). Inom teorin undersöks människors 

erfarenheter vanligtvis genom intervjuer och resultaten presenteras i form av kvalitativt 

varierande betydelser och sätt att uppleva detta fenomen (Ibid, 323). Variationerna 

beskrivs genom kategoriseringar för att skilja det empiriskt tolkade materialet åt. 

Åkerlind (Ibid, 322) beskriver dessa variationer som ”structural relationships linking 

these different ways of experiencing”. Åkerlind (Ibid, 323) talar också om att forskaren 

inte enbart syftar till att utforska alla olika variationer, utan söker även en logisk 

struktur relaterat till dessa. Detta ger forskaren ett holistiskt sätt att se på mänskliga 

upplevelser, trots olikheter av de erfarenheter som förekommer (Ibid). Inom 

fenomenografi ligger alltså fokus på gruppen mer än individen och kan förklaras så 

här: 
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”Phenomenographic research aims to explore the range of meanings within the sample 

group, as a group, not the range of meanings for each individual within the group.” 

(Åkerlind 2005, 323) 

Citatet ovan betyder alltså att materialet från varje enskild intervju inte kan förstås i 

isolation utan behöver förstås utifrån gruppens mening i sin helhet, i form av likheter 

och skillnader som förekommer de emellan (Åkerlind 2005, 323). Johansson (2009, 

47-48) beskriver det som att individernas uppfattningar lyfts och kategoriseras utifrån 

det som förenar dem, vilket innebär att konstruera uppfattningskategorier där de lyfts 

till en övergripande abstraktionsnivå. Man kan säga att arbetet handlar om att först 

plocka isär en helhet (intervjuerna), för att sedan få ett material (kategoriserade data) 

som kan användas för att organisera nya helheter (Ibid, 48).  Resultaten ska sedan 

presenteras som alla möjliga och tänkbara sätt att uppleva fenomenet i fråga, för just 

den tid och urvalsunderlag som presenteras i den enskilda studien (Åkerlind 2005, 323). 

I det här fallet handlar det om fem bildlärares möjliga och tänkbara sätt att uppleva 

elevers självförtroende. Det teoretiska redskap som fenomenografin erbjuder här ger 

nya infallsvinklar på hur bildlärare uppfattar elevers självförtroende inom bild-

undervisning. Med hjälp av teorin behandlas analys om bildlärares erfarenheter för att 

identifiera betydelsefulla mönster som sedan blir underlag för hur undervisning kan 

utformas för att utveckla elevers självförtroende. För att se hur undervisning kan 

designas behövs också ett ämnesdidaktiskt forskningsperspektiv, vilket jag kommer 

beskriva mer om i nästa avsnitt. 

 

4.2 Ett didaktiskt forskningsperspektiv 

Eftersom min undersökning ämnar finna didaktiska strategier för hur undervisning kan 

utformas behövs ett didaktiskt forskningsperspektiv. Mer specifikt handlar det om vad 

lärare gör i bildundervisningen, hur de gör och varför. Liberg (2017, 352) menar att de 

absolut mest grundläggande frågorna i läraruppdraget är just didaktikens frågor. Ordet 

didaktik kommer från grekiskans didaskein och har två betydelser: det som kan läras 

ut och det som lärs ut (Lundgren 2017, 267). Inom svensk pedagogik har ordet didaktik 

använts för att beskriva den metodik som används eller bör användas i skolan (Ibid, 

268). Ett didaktiskt forskningsperspektiv är därför både konkret och applicerbar på 

undervisning. Eftersom min undersökning ämnar finna konkreta tillvägagångssätt för 

hur lärare arbetar för att stödja och stärka elevers självförtroende inom bild-

undervisning ger det didaktiska forskningsperspektivet ett naturligt fokus. Jag tror inte 

blint på att det finns en god didaktisk teori som undanröjer alla hinder för lärande. 

Därför har jag i nästa avsnitt valt att lyfta, utöver de grundläggande didaktiska frågorna 

om vad, hur och varför, elevers motivation och motstånd som viktiga komponenter.  

4.2.1 Det ämnesdidaktiska perspektivet på lärande i förhållande till allmän-
didaktik 

En didaktisk medvetenhet över undervisningen hjälper lärare att synliggöra vilket 

innehåll man väljer att placera i förgrunden respektive bakgrunden, men också vad som 

kanske väljs bort (Liberg 2010, 308). Liberg (Ibid) skriver att syftet med undervisning 

på en övergripande nivå bör framträda genom en didaktisk relief, där didaktikens frågor 

står i fokus. Val av undervisningsförlopp och undervisningsform motiveras utav dessa 
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och hur lärare gör och varför ligger till grund för det möte som ska ske mellan elever 

och undervisningens innehåll (Ibid). De ämnesdidaktiska forskarna Bronäs & Runebou 

(2016, 25) menar att didaktiska teorier sägs söka det bästa sättet att leda elever till 

kunskap och därför är det didaktiska perspektivet viktigt här, då den är till för att skapa 

så goda förutsättningar som möjligt för eleverna. 

En annan känd professor inom didaktik och pedagogik är Knud Illeris. Han menar att 

didaktik traditionellt sätt handlat om undervisningens innehåll och utformning och 

behandlats som en slags pedagogisk disciplin (Illeris 2015, 288). Idag används 

begreppet till så mycket mer, bland annat hur man motiverar och legitimerar sin 

undervisning (inklusive målsättning, planering, evaluering, elevers förutsättningar och 

intressen, genomförande och metoder) (Ibid). Han menar att i samband med 

undervisningsplanering bör lärare förhålla sig till elevernas motivation och 

kunskapsförutsättningar samt fundera över vilka konsekvenser som kan följa (Ibid, 

288-289). Undervisning bör vidareutveckla och stärka elevernas motivation i positiv 

bemärkelse och den didaktiska planeringen bör också vara varierande (Ibid, 289). 

Illeris (Ibid) menar att lärare bör vara intresserade av och ha i åtanke, vid planerande 

av undervisning, vilka försvar eller motstånd som kan tänkas uppkomma. I vissa fall 

ligger undervisningsinnehållet i elevernas intresse, men likväl finns det 

undervisningsinnehåll som kan upplevas påtvingande eller ointressanta. Detta är något 

man måste räkna med som lärare. För de elever där det krävs större omställningar och 

utmaningar inträder ofta ett identitetsförsvar (Ibid). Det är därför viktigt att tänka på, 

under den didaktiska planeringen av undervisningen, hur man som lärare ska förhålla 

sig till detta. Illeris (Ibid, 290) ser motstånd som ett ypperligt tillfälle för att stärka och 

fördjupa lärande, om läraren på förhand har funderat över hur dessa tillfällen kan 

utnyttjas. Det är här de didaktiska frågorna står i fokus. 

Illeris (2015, 288) förklarar att man bör skilja på didaktiken i två inriktningar: 

ämnesdidaktik och allmändidaktik. Den förstnämnda utgår från det enskilda ämnet 

medan det sistnämnda är av mer allmän karaktär och behandlar alla ämnen (Ibid). Jag 

ämnar utforska en mer ämnesdidaktisk inriktning, då mina undersökningsområden är 

fokuserade till ämnet bild. Ämnesdidaktiken är den som leder läraren i undervisningen 

menar Bronäs & Runebou (2016, 21-22, 24). Genom ett ämnesdidaktiskt 

forskningsperspektiv kan jag på så sätt försöka systematiskt reflektera över och förstå 

det praktiska handlandet i situationer där elevers självförtroende är centralt inom just 

bildundervisning. Ämnesdidaktik handlar också om att lärare anpassar sig till den unika 

undervisningssituationen, vilken är beroende av vilken elev, vilket ämnesinnehåll och 

vilken arbetsform som används (Ibid, 32). 

 
5. Metod 

I detta kapitlet beskrivs hur undersökningen har utförts. Inledningsvis beskrivs den 

metodansats som använts i form av ett övergripande fenomenografiskt angreppssätt. 

Därefter presenteras metodval och hur jag gått till väga. Fem kvalitativa intervjuer har 

genomförts tillsammans med efterföljande kvalitativ analys. Senare avsnitt behandlar 

de forskningsetiska överväganden jag förhållit mig till samt hur urval, 

generaliserbarhet, validitet och reliabilitet har beaktats och uppmärksammats i denna 

undersökning. 
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5.1 Metodansats: Ett fenomenografiskt angreppssätt 

Utifrån problemområde och frågeställningar har ett fenomenografiskt angreppssätt 

använts, vilken syftar till att undersöka olika uppfattningar om ett fenomen (Kihlström 

2007, 157). I detta fall handlar det om lärares olika uppfattningar, upplevelser och 

didaktiska strategier kring elevers självförtroende inom bildundervisning. 

Fenomenografi som forskningsansats används här för att finna variation och 

systematisera människors olika erfarenheter (Ibid). Eftersom metodansatsen är av 

fenomenografisk karaktär hänger det även ihop med metod- och analysval. 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som ovan beskrivet handlar om att 

undersöka människors olika erfarenheter av olika fenomen (Ibid). Kvalitativa 

intervjuer har använts som datainsamlingsmetod, vilka kommer att beskrivas närmare 

i nästa avsnitt. Vid en fenomenografisk analysmetod tas sedan uppfattningarna från 

dessa intervjuer ur sitt sammanhang för att kunna jämföras. Resultatet blir därefter en 

beskrivning av de olika uppfattningarna, i form av kategorier (Ibid, 158). 

5.2 Val av datainsamlingsmetod: Kvalitativa intervjuer 
 
Inom fenomenografi anses intervjuer vara den vanligaste metoden för datainsamling, 

vilka spelas in, transkriberas och analyseras (Åkerlind 2005, 323). Som 

datainsamlingsmetod har därför kvalitativa intervjuer använts. Fördelen med intervjuer 

är att de lätt kan anpassas efter situationen och det går att samla in material så länge det 

behövs (Eliasson 2018, 27). Andra fördelar är att man möter deltagarna och kan gå på 

djupet där det behövs för att ge en bättre helhetsförståelse (Larsen 2009, 26-27). 

Frågorna går också att komplettera med följdfrågor för att få ett djupare svar eller reda 

ut missförstånd (Ibid, 27). Målet med intervju som metod är att försöka få fram 

uppfattningar om ett fenomen som kan vara både medvetna och omedvetna (Khilström 

2007, 158). Nackdelar med intervjuer kan dock vara att det är svårt och tidskrävande. 

Det kan även vara ett omfattande arbete att klassificera materialet eller att veta om de 

intervjuade är sanningsenliga (Larsen 2009, 27). För att undvika dessa aspekter i 

möjligaste mån har jag försökt att vara en god kommunikatör och lyssnare i mina 

intervjuer samt att det finns ett genuint intresse för området från min sida. Viktigt för 

mig har också varit att låta mina deltagare få komma till tals ordentligt. 

 

I denna undersökning har fem verksamma bildlärare intervjuats, två ansikte mot ansikte 

och tre via telefon. Intervjuerna har spelats in, dels för att undvika att anteckna under 

intervjuerna och dels för att det ska gå att citera den intervjuade i efterhand. 

Intervjuerna har varit semi-strukturerade och innehållit öppna frågor, så att individerna 

som deltagit fått tala relativt fritt och spontana tankar och uttryck fått visas. 

Intervjufrågorna har omfattat flera frågor för att täcka in så många områden som möjligt 

(Eliasson 2018, 26) och uppföljningsfrågor såsom; hur menar du då, kan du förklara, 

berätta mer. Felkällor som har beaktats är intervjueffekter (att intervjuaren kan 

påverkas av den intervjuades svar), frågeeffekter (att undvika ledande frågor) och 

kontexteffekter (att den intervjuades svar påverkas av tidigare frågor) (Larsen 2009, 

108-109). Svaren har jag försökt tolka så objektivt som möjligt för att själv inte 

påverkas i allt för hög grad. Jag har också försökt undvika ställa ledande frågor som 

kan förvänta ett specifikt svar. 
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5.3 Kvalitativ analys av intervjuer 

Analysen har varit kvalitativ och fenomenografi har använts som utgångspunkt. Vid en 

fenomenografisk analys intar forskaren andra ordningens perspektiv, vilket handlar om 

att forskaren försöker förstå hur fenomenet uppfattas av andra. I detta fall handlar det 

om bildlärares uppfattningar om självförtroende hos elever. Genom fenomenografisk 

analys av bildlärares erfarenheter kring elevers självförtroende, där olika uppfattningar 

framträder, går det att finna aspekter som behandlas just inom bildundervisning. 

Intervjuerna har som tidigare nämnts spelats in, transkriberats samt analyserats. Inom 

den fenomenografiska analysmetoden har koncentrering och kategorisering använts, 

vilket innebär att försöka koda datamaterialet genom att analysera likheter och 

skillnader som sedan reduceras till ett antal kategorier (Fejes & Thornberg 2015, 37). 

Direkt efter intervjuerna har en kort sammanfattning redogjorts om den intervjuades 

tankar och idéer. Tema-ord skrevs ned, om det som uppfattades som viktigt och/eller 

återkommande under intervjuerna. Utifrån dessa tema-ord skapades teman och 

kategorier, vilka separerades i färg- och tidskodade transkriptioner. Färgkodning har 

utförts med syfte att på ett tydligt sätt separera intervjuerna från varandra. Tidskodning 

har utförts för att både jag och läsare lättare ska kunna gå tillbaka och verifiera 

resultatet. Dessa kategorier och utdrag från intervjuerna har sedan skrivits upp i en 

tabell för att kunna jämföras och lyfta fram skillnader och likheter samt att se mönster 

och strukturer. Dessa kategorier har sedan analyserats och kommer att diskuteras i 

resultat, diskussion och slutsats under tematiska rubriker. Intervjuerna har åter lyssnats 

på för att minska risken för misstolkningar eller felbedömningar av materialet. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Undersökningen har förhållit sig till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning i 

Sverige. Etiska överväganden och riktlinjer spelar en betydande roll för 

undersökningens kvalitet (God forskningssed 2017, 2). Vetenskapsrådets 

uppförandekrav och kodexar (individskyddskravet och forskningskravet) har legat 

inbyggda i hela forskningsprocessen (Ibid, 8, 13). Detta med syftet att bedriva 

kvalitativt god forskning som samtidigt skyddar de individer som deltar i 

undersökningen. Alla deltagare har tagit del av informationsbrev och godkänt att delta 

i undersökningen. Arbetet regleras av bestämmelser om tystnadsplikt och 

dataskyddsförordningen (GDPR), vilket innebär att allt material avidentifieras och att 

fullständig konfidentialitet gäller.  

Intervjuerna har varit frivilliga och när som helst fått avbrytas utan motivering. Ingen 

person får känna sig skadad eller kränkt av någon fråga på grund av etiska skäl. Alla 

deltagare har även godkänt inspelning, transkription och att Högskolan Dalarna öppet 

kommer att redovisa studiens resultat, genom forskningsplattformen Diva. Det 

insamlade materialet kommer enbart att hanteras och analyseras av mig och raderas på 

ett säkert sätt efter att uppsatsen blivit godkänd av examinator. 

5.5 Validitet och reliabilitet ur ett fenomenografiskt perspektiv 
 
Ett reflexivt förhållningssätt har använts med syfte att kontinuerligt reflektera över 

metodval, tillvägagångssätt, perspektiv och teorier i undersökningen (Fejes & 
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Thornberg 2015, 268). För att försöka höja validiteten och reliabiliteten i denna mindre 

studie har även ett kritisk och kreativt tänkande varit centralt (Ibid, 260-261). Ur ett 

fenomenografiskt perspektiv frågar sig inte forskaren hur väl forskningsresultatet 

motsvarar fenomenet som det existerar i verkligheten, utan snarare hur det motsvarar 

människors erfarenheter av fenomenet (Åkerlind 2005, 330). Med den utbredda 

förståelsen för att en tolkningsprocess aldrig kan vara objektiv, handlar det i 

fenomenografiska termer om den data som forskaren själv uppfattar (Ibid). Resultatet 

handlar alltså inte om att söka efter den ”rätta” tolkningen, utan mer en tolkning som 

är försvarbar. En del av detta försvar innebär att se till att de forskningsmetoder som 

använts och den slutliga tolkningen betraktas som lämpliga ur en forskares perspektiv 

(Ibid). En annan validitetskontroll inom fenomenografi handlar om hur användbara och 

meningsfulla resultaten är. Forskningen syftar till att tillhandahålla användbar kunskap 

där kunskap definieras som effektiva åtgärder eller sätt att förstå sig på och agera inom 

den värld vi lever i (Ibid, 331). 

Reliabilitet inom fenomenografi återspeglar användningen av lämpliga metoder för att 

säkerställa kvalitet och konsekventhet vid analys av data (Åkerlind 2005, 331). Det 

handlar om transparens och att tillsammans med andra forskare koda det insamlade 

materialet och om vilka slutsatser som kan dras (Ibid). Åkerlind (Ibid, 332) beskriver 

det som ”coder and dialogic reliability checks”. Johansson (2009, 49) menar på att 

denna dialog kan vara både intern och extern. Den externa dialogen karaktäriserar han 

som Åkerlind ovan, alltså genom att andra forskare granskar tolkningar och resultat. 

Den interna dialogen kännetecknas av omtolkningar och mottolkningar, vilka uttrycks 

genom omläsning av insamlat material (Ibid), och som jag anser är lika viktigt; 

”omlyssning” av de inspelade intervjuerna. 

5.6 Urval och generaliserbarhet 
 
I denna undersökning har ett bekvämlighetsurval gjorts, vilket i detta fall innebär de 

fem bildlärare som varit mest tillgängliga under tillfället för undersökningen (Dimenäs 

2007, 86). Förfrågan skickades ut via mejl tillsammans med informationsbrev. 

Nackdelen med kvalitativa undersökningar är att man inte kan generalisera resultatet 

som vid kvantitativa undersökningar (Larsen 2009, 27). En kvalitativ undersökning kan 

alltså inte statistisk generaliseras, eftersom den är för lokalt- och kontextberoende. 

Däremot skulle en sådan undersökning kunna vara analytisk generaliserbar, vilket 

innebär att bedöma hur det skulle kunna se ut i en liknande situation (Kihlström 2007, 

232-233). En kvalitativ undersökning som denna kan därför anses ha en viss grad av 

överförbarhet (Larsen 2009, 24). Kvalitativa metoder passar däremot bra när man vill 

tränga in på djupet och när det inte är viktigt att generalisera (Eliasson 2018, 21). 

 

 

6. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultat av analys. Kapitlet inleds med en kort presentation 

av de fem deltagarna i undersökningen. Därefter presenteras resultaten i form av 

tematiska kategorier, vilka förtydligas genom excerpt från intervjuerna. 
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6.1 Presentation av deltagande lärare 

Deltagarna i intervjun är verksamma bildlärare i Sverige. David har tretton års 

erfarenhet som bildlärare och arbetat mestadels i årskurserna 7 - 9 på en skola, men 

håller även i elevens val i yngre åldrar. Mats har arbetat som bildlärare i fyrtio år på 

olika skolor, främst på gymnasiet, en kortare period i mellanstadiet och numera på 

högstadiet. Irma har arbetat som bildlärare i grundskolan i Sverige sedan 2005 och 

tidigare som lärare i Tyskland. Irma arbetar just nu som bildlärare i åk 2 - 9. Peter har 

22 års erfarenhet av yrket och arbetat som bildlärare i grundskolan de första 20 åren 

och de senaste 2 åren på gymnasiet. Jessica har arbetat som bildlärare i 4 år, främst i 

årskurs 2, 3 och 6. 

6.2  Resultat av analys 

Nedan presenteras delar av det material som samlats in under de fem intervjuerna. 

Inledningsvis redovisas elevers självförtroende inom bildundervisning med koppling 

till att våga och att visa ett personligt uttryck. Därefter redovisas vad modet kan 

symbolisera. Efterföljande avsnitt handlar om signaler som kan tyda på ett lägre 

självförtroende. Därpå presenteras tre avsnitt som behandlar tid, betyg, beröm och 

bemötande. Slutligen redovisas hur bildlärarna arbetar inför och under bildskapande 

arbetsprocesser samt digitalt bildskapande med elevers självförtroende i fokus. 

6.2.1 Att våga och sträva efter det personliga uttrycket 

I empirin återkom ofta ordet ”våga”, på ett eller annat sätt, i nästan alla kategorier av 

data. Det var det ord som sammantaget förekom allra flest gånger. Utifrån mina 

intervjuer verkar alltså lärarnas grundsyn kring elevers självförtroende handla om att 

våga. Våga sig på nya material, tekniker och uppgifter som går utanför deras 

trygghetszon. En av de intervjuade bildlärarna, Irma, menar att självförtroendet är en 

central del i bildundervisningen, eftersom om de inte vågar uttrycka sig, blir det inget. 

Utifrån lärarnas syn framstår modet att våga inte som något självklart hos elever inom 

bildundervisning, om elever i fråga inte har bild som sina naturliga uttryckssätt. Snarare 

är det modet som många gånger tryter i samband med olika typer av bilduppgifter. Hur 

kommer det sig att det är så? Mina informanter framhöll att det kan handla om; lärarnas 

syn på elevers uppfattningar om ämnet, lärarnas syn på elevers uppfattningar om 

perfektion samt medievärldens påverkan. 

 

David upplever att elevers föreställningar om bildämnet överlag handlar om att kunna 

rita bra eller inte och att vissa elever till och med utgår ifrån att de inte kan rita bra. 

David upplever också att elever med lägre självförtroende oftare beskriver deras arbete 

som fel eller fult. Jessica talar likvärdigt om att det förekommer en generell antingen-

eller-uppfattning, där en bilduppgifts resultat antingen anses vara fin eller ful, bra eller 

dålig. Elever ser många gånger enbart på det färdiga resultatet. Jessica upplever att även 

om elever har gjort en uppgift riktigt bra, kan de ändå visa på tvivel hos sig själva, att 

det aldrig är gott nog. Hon beskriver det som att elever har väldigt höga krav på sig och 

att det också handlar om att de är rädda att misslyckas: 

 
”Jag har elever som inte ens ibland vågar ens dra ett streck på ett pappret för att de är 
rädda att misslyckas (.) / och då pratar jag oftast med de / eller att man försöker få de att 

förstå att (.) / att  (.) det handlar inte om hur fint och fult det ska bli / utan det handlar om 
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att / jag brukar ofta betona att vi tränar på någonting / och när man tränar så behöver man 

inte vara / man behöver liksom inte vara expert eller duktig på någonting / utan när man 

tränar så får det liksom gå lite hur som helst (.) / de [eleverna] har ofta väldigt höga krav 

på sig / av sig själva kan man säga” (Jessica, 06:02 – 06:41) 

 

Jessica berättar vidare att det förekommer lärare som också verkar vara av den här 

antingen-eller-uppfattningen. Hon menar att de därigenom kan påverka elever att tro 

samma sak och att de tvärtom borde vara förebilder och föregå med gott exempel. Hon 

beskriver hur lärares egna osäkerheter kan smitta av sig på eleverna. 
 

”Jag stöter på väldigt många lärare som (.) inför elever / typ när de ska rita något på 

tavlan och så säger de / ja men jag ritar så dåligt / alltså de klankar ned på sig själva / 

[överlappande tal] de liksom säger till eleverna / ursäkta mig nu för jag ritar så dåligt typ 

/ och jag kan lite / jag kan bli lite frustrerad över det / för jag känner ju att det är ju vi 

som ska ha [självförtroende] / precis som i matematik till exempel / så ska vi ha bra 

självförtroende för att visa eleverna att / eller självklart kan man säga att det är svårt men 

jag kämpar på / eller de ska ju förstå att vi kan inte allting såklart / men man ska ändå 

vara / {osäkert} hur ska man säga / om fröken har dåligt självförtroende så är det okej 

om jag också har dåligt självförtroende” (Jessica, 26:04 – 26:54) 

 

Min undersökning visar också att bildlärarna strävar efter att elever ska våga använda 

sig av personliga uttryck i sina arbeten. Många elever verkar dock upplevas ha svårt att 

uttrycka det personliga. Istället strävar de efter att göra en kopia eller att härma, varpå 

det personliga uttrycket går förlorat. Bildlärarna berättar nämligen att många elever 

verkar vara av den uppfattningen att bilder de skapar behöver bli perfekta avbilder. 

Flera av bildlärarna vittnar om att det förekommer höga krav på perfektion och 

exakthet, vilket för eleverna är lika med skönhet. Peter talar om att många försöker 

likna originalbilder, att deras arbete ska bli en kopia av ett föremål eller en bild. Irma 

beskriver likvärdigt om elevers strävan efter det där perfekta och att allt ska vara 

optimerat. Hon menar att den digitalisering som har blivit elevernas verklighet de 

senaste årtiondena påverkar dem i deras bildskapande processer. De lever i ett samhälle 

där de blir överösta av bilder i alla dess former, att de medvetet eller omedvetet jämför 

sig själva och sina arbeten med dessa. Hon menar att jämförandet är en naturlig del i 

”elevålder” och det massiva bildutbudet kan därför komma att förstöra deras mod att 

våga uttrycka det personliga. På Internet erbjuds exempelvis hundratals 

handledningsfilmer för eleverna att följa, som en hjälp för de att få till den där perfekta 

bilden steg för steg, men det blir på bekostnad av att det personliga uttrycket återigen 

försvinner. 

 
”Jag har just framför mig en bild av en tjej i årskurs nio nu / som kollar på nätet och alla 

tutorials och alla handledningar hur man ritar vissa saker / men de [bilderna] blir perfekta 

i formgivning och ritning men de tappar bort helt och hållet sig själva i det hela / 

[överlappande tal] / det är perfekta ritningar utan [personligt uttryck] / (…) det saknas 

det där sättet att berätta / att våga säga det / för de / (.) / ja (.) deras strävan är den där 

perfekta (.) / jag vill nästan säga amerikanska / {osäkert} / där allt är optimerat” (Irma, 

13:58 – 15:00) 

 

Peter talar om vikten av att arbeta med händerna och inte med datorer, för att utveckla 

ett bildskapande självförtroende. Han förespråkar praktiska material såsom pennor, 

penslar, kol och lera etcetera. Mats upplever att elever har verktygsskräck idag och 

frågar sig också om digitaliseringen i bildämnet kan vara en bidragande orsak till detta. 



 

 23 

 
”Det är ju så att vi ska in i det / vi ska jobba digitalt / men vissa ämnen lider lite utav 

det / för elever har lite verktygsskräck [överlappande tal] och det handlar om slöjdens 

alla verktyg och bildens [alla verktyg] / alltså penslar är lite så här otäckt / jag har elever 

i högstadiet här nu som / som inte kan hålla i en pensel och det är ju inte vad jag 

upplevde i början när jag började jobba utan det är någonting som har kommit de senare 

åren så / [överlappande tal] / det har blivit / ja en rädsla för verktyg” (Mats 02:55 – 

03:33) 

 

Irma talar om alla mallar och stenciler som så lättillgängligt finns för barn att fylla i, 

färglägga eller härma. Hennes övertygelse är att dessa mallar förstör elevernas 

personliga uttryck och att de bidrar till elevernas uppfattning om att allt måste bli 

perfekt. Hon förklarar att det är förödande för barns personliga uttryck när vi vuxna 

låter dem, redan i tidig ålder, fylla i dessa bilder, mallar och stenciler. Hon menar 

samtidigt att det inte är så konstigt att elever vill göra bilder som är perfekta, eftersom 

det har blivit en vana. Hon berättar dock att detta är svårt för bildlärare att gå ifrån 

detta, eftersom det är vår värld vi lever i. I bildlärarnas arbete tillsammans med eleverna 

artikuleras att bild som ämne inte handlar om perfektion och inte kräver exakthet. 

Tvärtom försöker de förmedla att elevers personliga uttryck och deras egna versioner 

av bilder är det mest eftersträvansvärda. 

 
6.2.2 Vad modet symboliserar 

 

Alla fem bildlärare talar likvärdigt om att modet framförallt symboliserar ett personligt 

uttryck i elevers bilduppgifter. Elever som vågar, som har modet, visar i större 

utsträckning personliga uttryck och är inte heller rädda för att försöka. Personliga 

uttryck i elevbilder kan visa sig genom att deras intressen lyser igenom, återspeglar 

deras personlighet i någon form eller att arbetet visar på något ”eget”. 

 

Jessica och Peter upplever att yngre elever vågar mer än äldre elever. Yngre elever 

upplevs i större utsträckning ”bara köra på” medan de äldre eleverna upplevs värdera 

och granska sina verk på ett annat sätt. Därför anser både Jessica och Peter att det är 

viktigt att så tidigt som möjligt låta de prova på allt vad ämnet har att erbjuda. På så 

sätt kan de skaffa sig fler förkunskaper och kanske hindret ”att inte våga” kan 

motarbetas på så vis. Peter beskriver att modet många gånger handlar om att våga 

misslyckas och samtidigt se till det som verkligen har fungerat: 
 

”De blir lite osäkra / där tar jag också en diskussion / jag menar (.) / då säger jag / jag 

tittar på det bra du har gjort och då kommer du hamna med det bra / ibland gör man ju 

misstag / det är samma / jag brukar jämföra med matematik / ibland misslyckas man 
på ett matteprov och ibland går det jättebra” (Peter, 19:34 – 19:51) 

 

Jessica beskriver självförtroende och mod som en del av drivkraften hos elever, att det 

är det som gör att arbetet kommer framåt. Det kan även kopplas till motivation och hon 

menar att utan ett gott självförtroende blir det inte mycket gjort. Mats menar att elever 

med starkare självförtroende själva kan se hur de kan utveckla en uppgift, medan elever 

med lägre självförtroende har svårare för detta och kan behöva hjälp och stöttning. 

 
”Om det är elevers synvinkel då så handlar det ju om att våga pröva / våga pröva olika 

metoder och (.) gå längre än bara vara en bilduppgift egentligen är / alltså jag är klar 

och vad ska jag göra nu? / då har du kanske tappat lite [självförtroende] och då måste 
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du ha hjälp / men det finns de som säger / jag är klar / kan jag göra såhär också? / då 

har du ett [självförtroende] / då har du en tro att det går att jobba vidare med kanske en 

uppgift som du har fått eller jobbat med och då kanske du mitt i den uppgiften kommer 

på att (.) / just det / så här” (Mats, 01:40 – 02:19) 

 

David beskriver likvärdigt att elever som vågar har lättare att se bilduppgifter som 

problemlösning och till och med uppskattar problemlösning i bilduppgifter. Mats 

beskriver att elever med starkare självförtroende kan upplevas ha en säkerhet i sitt 

arbete. Att det egentligen inte spelar särskilt stor roll vad det är för typ av bilduppgift, 

med vilket material eller verktyg de arbetar med. Han menar att modet symboliserar 

en tro på sig och en nyfikenhet som hjälper eleverna att våga ta sig framåt. 

 
6.2.3 Signaler som tyder på lägre självförtroende 

Hur vet då bildlärare att elever har problem med självförtroendet inom bild-

undervisning? Resultaten visar att det kan uppstå motstånd från elevers sida som kan 

tyda på ett lägre självförtroende. David, Mats och Jessica menar att självförtroende 

hos elever ofta ligger i om de lämnar in uppgifter eller inte. Elever med lägre 

självförtroende har svårare att lämna in uppgifter än elever med starkare 

självförtroende. Vid sådana tillfällen anser David att det är viktigt att visa eleverna att 

allt är viktigt att få in. Elever med lägre självförtroende kan ofta slänga sina arbeten 

för att de är missnöjda och här är det viktigt att hinna fånga upp de innan detta sker. 

”De som har lågt [självförtroende] / där vill du ju i slutändan att / för om det blir fel 

och det inte fungerar och så slänger de [sitt arbete] / och sen är det liksom 

[överlappande tal] / då finns det ingenting / så där kan det istället vara att / men vi gör 

/ gör det här / det här är bra / jag tar in det / alltså att man kan nästan stoppa ibland eller 

fota av också innan [överlappande tal] man går vidare till nästa [uppgift] / eller att säga 

att / du behöver inte färglägga den här gången / nästa uppgift ska ni ju göra [det] / då 

gör du det / där kan jag ibland [överlappande tal] anpassa” (David, 34:59 – 35:35) 

 

Mats menar att elever med lägre självförtroende ofta förknippas med låga 

prestationer, eftersom de inte vill eller vågar utföra vissa uppgifter som läggs fram. 

Han upplever att elever nästan kan uttrycka en rädsla inför uppgifter och till och med 

kan vägra att arbeta. 

 
”Om du inte har självförtroendet då är du lågpresterande och då springer du / {osäkert} 

/ då vill du hellre göra något annat / [överlappande tal] / det är de [eleverna] som ofta 

säger att / jag vägrar använda vattenfärg / jag vägrar / och då har du inget 
[självförtroende] / då vågar du inte ens sätta dig ner och pröva” (Mats, 11:12 – 11:34) 

 

Jessica ser en koppling mellan elever som inte lämnar in och med betygen i årskurs 6. 

Hon upplever att i de yngre åldrarna känner eleverna inte samma press och lämnar 

oftare in uppgifter, medan i årskurs 6 kan betygen vara en anledning till att de vägrar. 

Irma ser också en koppling mellan lägre självförtroende och elever som vägrar, att de 

ger upp under en arbetsprocess eller levererar ofärdiga resultat. Samtidigt menar hon 

att ett lägre självförtroende kan uttrycka sig i ointresse, slarv eller att en bilduppgift 

görs klar i en hast. 

 
”Deras [elevernas] icke självförtroende uttrycker sig att (.) ja / jag gör det för att du säger 

så men jag (.) [överlappande tal] / jag är inte intresserad / jag gör det fort” (Irma, 09:37 
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– 09:51) 

 

Jessica menar att elever med lägre självförtroende kan ha gett upp redan innan de ens 

har börjat. Uppgifter som hon och även Mats upplever som självförtroende-krävande 

är de uppgifter med särskilda regler. Båda ger exempel på uppgifter som handlar om 

enpunkts- och tvåpunktsperspektiv, där särskilda regler måste följas. Jessica beskriver 

att uppgiften om enpunktsperspektiv har en tendens att ge elever prestationsångest, 

vilket påverkar deras självförtroende negativt. 

 
”Nu håller vi på med enpunktsperspektiv till exempel / då måste man ju följa vissa regler 

/ man kan inte {osäkert} hur som helst / utan de måste använda punkten / de måste 

använda horisonten / och då blir de (.) ja vad ska man säga / de får prestationsångest 

innan” (Jessica, 13:04 – 13:23) 

 

Mats som arbetar med lite äldre elever menar att uppgiften med tvåpunktsperspektiv 

gärna får plockas bort helt, då den skapar sådan press på eleverna. Han menar att det 

finns många andra uppgifter som är betydligt mer givande ur perspektiv-inlärnings-

synpunkt än just denna om tvåpunktsperspektiv. 

 

David upplever att lägre självförtroende också kan visa sig bland högpresterande 

elever. Han beskriver att de ofta kan nischa sig i en viss typ av tecknande och att när 

dessa elever får andra uppgifter har de svårt att gå utanför sin trygghetszon. De 

eleverna kan ha problem med att göra uppgifter som de ”inte redan kan allt om”. 

Gapet mellan deras nischade kunskap och en för de främmande uppgift kan bli för 

stort och för dessa elever blir det då som att ”börja om”. 

 
”Högpresterande brukar vara mer / de är så / de brukar ha hunnit nischa sig till att de 

gör en viss grej och de brukar vara [överlappande tal] / och gör det jättebra och tycker 

/ blir osäkra när de ska börja göra med någonting som de inte [kan eller är lika bra på] 

[överlappande tal] / för då kommer de ju direkt [visa på motstånd]/ det blir sånt hopp 

neråt för dem (.) att börja liksom med [överlappande tal] [något nytt] / det finns de som 

är {osäkert} jättebra på att teckna och sen liksom ska de börja / men kan du färglägga 

den? / och man ser att liksom det är ingenting som de har [lust med] / det tar emot 

väldigt” (David, 18:54 – 19:28) 

 
6.2.4 Undervisningstid 

Fyra av bildlärarna upplever ett tidsproblem när det gäller bildundervisning under en 

vanlig skolvecka, vilket anses kunna påverka självförtroendet negativt. De beskriver 

att undervisningstimmarna är alldeles för få och att det utgör ett hinder för elevernas 

möjligheter att öva och träna sig fram i det bildskapande självförtroendet. Mats menar 

att de undervisningstimmar som eleverna får under en vecka inte är tillräckliga för att 

träna upp självförtroendet. Han tror nämligen inte att eleverna arbetar med 

hantverksmässiga tekniker på fritiden. 

”Den tiden de får på sig här [i skolan] / det är ju när de har ämnena på sitt schema, 

alltså när de har slöjden så har de slöjd och när de har bild har de bild och då / jag tror 

nästan ingen (.) ja det är väldigt få som jobbar på egen tid eller nånting sånt / tror inte 

jag / utan det är lektionstid” (Mats, 03:45 – 04:05) 
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Alla bildlärarna i min undersökning var eniga om att hantverksmässiga tekniker verkar 

upplevas som svårt för många elever och kräver därför mer tid av undervisningen. Irma 

har, med vissa klasser, så lite tid som bara 30 minuter bild i veckan. Hon menar att det 

inte finns utrymme för att träna bort osäkerheter, framförallt inte när det gäller 

hantverksmässiga tekniker. 

 
”Sedan är det ju att vi har på bild så löjligt lite bild-timme / så att vi aldrig har den 

möjligheten att verkligen öva bort (.) vissa osäkerheter / det försvårar ju saker och ting 

än mer / alltså vad det gäller självförtroendet / att den tiden att öva sig på teknik inte 

riktigt [överlappande tal] finns” (Irma, 10:26 – 10:50) 

David upplever samma bekymmer och han har 50 minuter bild i veckan tillsammans 

med sina elever. Han menar att bildlärare behöver idag sänka kraven på vad eleverna 

bör hinna med under en termin och att tiden för att lämna in uppgifter kan behöva 

vara flexibel. Det kan vara både på grund av att eleverna ska hinna med de uppgifter 

som ska göras, men också på grund av plötsliga avvikelser i bildlärarens schema, 

vilket påverkar eleverna i allra högsta grad. Jessica hade tidigare 45 minuter bild i 

veckan med sina elever, men har nu istället dubbellektion varannan vecka á 90 

minuter. Hon menar att detta har varit elevernas och hennes räddning. 

”Nu när man har 90 minuter / alltså vi hinner ju klart nästan / ofta alltid hinner vi klart 

på en hel lektion / en uppgift / och det är skönt för man kan planera på ett annat sätt / 

[överlappande tal] (…) jag tycker det är bra och eleverna kommer igång / även de som 

är lite trögstartade / som behöver lite längre startbana / de kommer också igång och 

hinner avsluta / och det känns ju skönt för eleverna oftast att [överlappande tal] / att man 

blir färdig helt enkelt” (Jessica, 05:03 – 05:46) 
 

6.2.5 Betyg 

 

Betyg är också något som återkommer hos fyra av bildlärarna, när de talar om 

självförtroende hos elever. Jessica beskriver att det finns en ångest kopplat till betygen, 

vilket kan få självförtroendet att dala, framförallt i årskurs 6. Peter upplever likt Jessica 

att det finns en osäkerhet kopplad till betygen. Han menar att osäkerheten framförallt 

är kopplad till de elever som befinner sig någonstans mitt emellan att få höga eller låga 

betyg. 

 
”Det kan vara mer mellanskiktet där / [överlappande tal] där har det varit några stycken 

som har (.) haft dåligt självförtroende (…) / de pendlar mellan upp eller ner lite / vissa 

uppgifter går bra vissa går dåligt / och då blir de såhär / ja vad kommer jag få [för betyg] 

nu? [överlappande tal] / de blir osäkra” (Peter, 19:10 – 19:33) 

 

Överlag anser Peter att betyget som kommer redan i årskurs 6 är osunt för elevernas 

självförtroende. Han anser att de inte ska behöva känna något krav på sig i denna låga 

ålder, eftersom betygen ger en sådan press på deras prestationer. Han menar vidare att 

det också kan påverka elevernas bildskapande negativt. För Peter är det därför viktigt 

att föra dialog med eleverna tidigt angående betygen, vilket ger eleverna en mer 

naturlig bild av vad betygen symboliserar. Han ser betygen som en slags process, vilken 

inte kan eller ska vara färdig från början och behöver ges utrymme att utvecklas hela 

vägen fram till slutbetyget i årskurs nio. 
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”Jag har ju alltid en dialog med dem / jag pratar alltid med dem / eller jag frågar / vad 

har du för mål? / (…) / de var ju ärliga också att (.) / men oftast så sänkte man ju sedan 

när de kom till sjuan sedan / för då är kraven lite större också att / då ska du kunna lite 

mer / och det berättade jag då i sexan / jag kommer troligtvis sänka er för att ni sedan 

ska ha sjuan åttan nian som en process och i slutmålet ha ett slutbetyg / {osäkert} / det 

sa jag redan i sexan” (Peter, 14:02 – 14:36) 

 

Inför bilduppgifter förklarar Peter att han ofta visar eleverna vad som krävs för varje 

betygssteg och berättar om varje bild, så att eleverna kan jämföra skillnader och 

bestämma sig för vilken nivå de själva vill ligga på. För Peter är det viktigt att utgå 

ifrån varje elevs egna mål och han skulle aldrig pressa de till att försöka nå ett högre 

betyg om de inte vill. 

 

David menar att allt eleverna gör inom bildämnet ligger till grund för ett betyg och att 

allt därför handlar om bedömning. Eleverna är också medvetna om detta och David 

talar om att det är viktigt att en bilduppgift innehåller flera delar att bedöma. Betyget 

ska inte bara utgå ifrån en del. Eleverna behöver få se exempel på flera delar för att de 

också ska förstå den bedömning eller det betyg de får. David berättar vidare att för 

högpresterande elev kan den didaktiska utmaningen ligga i bilduppgifter som ligger 

utanför elevens trygghetszon och som eleven kan uppfatta drar ner deras betyg. Han 

ger exempel på en sådan bilduppgift, vilken handlar om snabbskissning. Syftet med en 

snabbskissande uppgift är att den inte ska bli perfekt, utan den ska bli enkel. En sådan 

typ av bilduppgift kan högpresterande elever uppleva drar ner deras höga betyg. Då 

menar David att det är viktigt både innan och under själva arbetsprocessen förklara för 

dessa elever att en sådan bilduppgift inte påverkar deras betyg på det sättet. Detta gör 

han för att inte skada deras självförtroende. 

 
”Det kan nog vara att de som har / är duktiga och har högt självförtroende att du liksom 

förklarar ganska tidigt eller när jag vet liksom ungefär betyget / alltså att det spelar 

ingen roll nu att det blir fel för det du har gjort nu är så bra att du kommer liksom 

antingen behålla betyget eller du har visat på de här grejerna tidigare / så att / då vågar 

/ alltså då kan du testa [överlappande tal] / försäkra att det är lugnt” (David, 34:34 - 

34:58) 

 

Mats menar att betyget till och med kan vara knäckande för elevers självförtroende i 

vissa fall. Han upplever nämligen att det förekommer meningsskiljaktigheter när det 

gäller elevernas betyg i övergångar mellan olika årskurser. Det betyg de fått året innan 

kanske inte alls motsvarar det betyg de får i år. Betyget eller bedömningen de tidigare 

fått stämmer alltså inte överens med den nivå som eleven ligger på idag. Detta kan 

upplevas besvärande för bildlärare och elever att bemöta, om den nya bedömningen 

anses vara lägre än den tidigare. Eleven kan själv tro att den ligger på en viss nivå 

(baserat på ett tidigare betyg) medan bildläraren anser att den ligger på en lägre nivå. 

Mats beskriver ett exempel på detta, då han behövde sänka ett betyg i sjunde klass 

hos en elev som legat på ett högre betyg i sjätte klass. 

 
”Är det något som knäcker självförtroendet på eleverna så är det ju precis det / att få 

en bedömning som är två snäpp lägre än vad de hade [överlappande tal] för ett år sedan 

/ det är ju fruktansvärt” (Mats, 18:53 – 19:03) 

 

Mats menar att det därför är viktigt att tala om för eleverna vilka kriterier som bedöms 

just nu och att det eleverna arbetat med tidigare kanske har varit på en enklare nivå. 
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”Jag försöker tala om att det här är kriterierna på högstadiet och du kanske har jobbat 

med enklare / enklare uppgifter som gjort att du har klarat de på något sätt och nu är 

uppgifterna svårare och då måste man lägga ner mer tid” (Mats, 17:23 – 17:41) 

 
6.2.6 Beröm och bemötande 
 

Bildlärarna i mina intervjuer talade om självförtroende hos elever kopplat till beröm 

och bemötande på olika sätt. Peter artikulerade att en av de viktigaste uppdragen en 

lärare har i skolan, handlar om att bygga upp förtroende och goda relationer med sina 

elever. Både Peter och Irma menar på att det är viktigt att eleverna lär känna sin lärare 

och att lärare behöver visa att de genuint bryr sig om eleverna, för att deras 

självförtroende ska kunna underhållas och växa. 

 

David upplever att elever ofta är belöningsinriktade inom bildundervisning och att det 

är viktigt att arbeta upp ett förtroende mellan lärare och elever för att berömmet ska 

ge effekt. Om förtroendet bygger på något personligt de emellan, kan det påverka 

självförtroendet positivt i större utsträckning. Rent konkret menar David att man som 

bildlärare kan spinna vidare på elevernas egna intressen för att också hitta deras 

engagemang i en bilduppgift. Beroende på hur eleven skapar en uppgift kan 

bildläraren hitta någonting, exempelvis en likhet till ett intresse, som går att bygga 

vidare på. 

 
”Jag är bra på att se likheter mellan [elevens arbete och ett intresse] / alltså någon som 

har gjort någonting / att jag kan säga att det här påminner om det här / eller det här 

borde du kolla upp / alltså att ifall / då skulle du gilla den här” (David, 22:03 – 22:12) 

 

Mats menar likvärdigt att berömmet är viktigt för att bygga upp självförtroende hos 

elever. Mats skiljer mellan generellt beröm och detaljberöm. Generellt beröm anser 

han är av mer allmän karaktär, såsom ”vad duktiga ni är” och anser att denna typ av 

beröm inte alls har lika stor effekt på eleverna som detaljberöm. Detaljberömmet, 

vilket också kan liknas till ett slags personligt beröm, kan vara något litet att berömma 

i en bilduppgift som också individanpassas efter varje elev. Mats menar att detta 

beröm även bör kopplas till någonting som har fungerat i uppgiften, även om det är 

en väldigt liten del som har fungerat. 

 
”Det lilla som man kan [göra] / det är nog en ganska viktig grej / den lilla / du vet 

beröm och sånt / det blir lite sådär generellt / åh vad ni är duktiga / {osäkert} det där 

va / men berömmet är ganska viktigt när det har blivit någon liten / alltså någon sådan 

här liten pyttegrej som har blivit bra / av frimärksstorlek på kanske ett ark då på A3 
eller någonting / {osäkert} / att det där berömmet går in i det som har fungerat / alltså 

där kanske är / [överlappande tal] / [överlappande tal] / då är det för varje elev / att du 

hittar den där lilla biten / för att det kan vara nyckeln till och gå vidare” (Mats, 12:40 – 

13:29) 

 

Mats berättar om ett elevexempel, där detaljberömmet varit centralt i en bilduppgift. 

Han kunde på så sätt fråga eleven om det som hade fungerat och eleven kunde fortsätta 

sitt arbete med en positiv uppfattning om vad den åstadkommit hitintills. Eleven 

upplevde, genom detaljberömmet, denna lilla sak som viktig och spännande. På så 

sätt menar Mats att bildlärare kan hitta en liten nyckel hos varje elev för att få dem att 

komma vidare. 
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”Jag hade elever som målade / de fick fram någon liten bit på en gånger en centimeter 

där färgen var blandad på ett speciellt sätt och då kan man säga att / hur gjorde du det 

här? / hur gjorde du? / [överlappande tal] / och då vet jag att det gick att fortsätta / för 

då som upptäckte de att det här var nånting spännande” (Mats, 13:57 – 14:16) 

 

Detta detaljberöm går lättare att spinna vidare på hos eleven, menar Mats, så att det 

blir en slags positiv spiral för eleven att fortsätta. 

 
”Om det är så att den möjligheten finns / så är det där lilla lilla / {osäkert} / att du har 

sett / du säger att / här har du gjort nånting som är suveränt, kan du mer?” (Mats, 14:32 

– 14:43) 

 

Jessica menar att det där ”lilla” också kan vändas tillbaka till eleven så att den själv 

kan få syn på vad som har fungerat. Hon försöker att inte värdera elevernas alster utan 

bemöter dem med en tro på deras självreflekterande förmågor. I början upplevde 

eleverna det här som svårt, men vart eftersom de lärde känna Jessica och hennes 

arbetssätt, upplever hon att det nu fungerar väl. 

 
”De vet ju hur jag [jobbar] / så när jag ställer tillbaka frågan så vet de att de måste titta i 

sin teckning och se om de kan hitta någonting / för jag säger att man behöver egentligen 

inte tycka att hela teckning är fin utan / vi säger nu att du har ritat ett ansikte / då kanske 

det är ögonen / du kanske / att wow ögonen gjorde jag riktigt bra / och då vill jag att man 

fokuserar på det” (Jessica, 08:10 – 08:30) 

 

6.2.7 Inför och under bildskapande arbetsprocesser 

David menar att en viss del av självförtroende hos elever sitter i att de inte riktigt vet 

vad de ska göra eller hur de ska göra en bilduppgift. Det finns där en osäkerhet som 

kan lysa igenom. Därför är det viktigt att bildläraren ger eleverna tydliga direktiv 

redan från början om vad en bilduppgift ska handla om. Det kan handla om vilket typ 

av papper de ska använda, vilka material eller tekniker som är aktuella för uppgiften. 

David anser att det är viktigt att planera undervisningen väl så att eleverna förstår vad 

de ska göra och han anser samtidigt att det gör de mer intresserade. 

”De [lektionerna som inte är väl planerade] blir alltid mycket sämre än när det är en (.) 

/ jag har liksom en väl genomförd planering / och jag vet inte ifall de [eleverna] tänker 

att / ja dels att de blir mer intresserade direkt / men jag tror också att de förstår vad de 

ska göra / jag tror att en viss del av självförtroendet finns att de inte riktigt vet hur det 

ska gå till” (David, 25:19 – 25:41) 

David talar vid flera tillfällen under intervjun om vikten av att bilduppgifter har ett 

budskap. Med budskap menar han själva målet eller syftet med uppgiften. Det är 

budskapet i uppgiften som är det viktiga och hur den förmedlas kan göras på olika 

sätt. Budskapet handlar alltså inte om att kunna rita bra eller dåligt, utan snarare om 

olika grader av utvecklat bildspråk. Det handlar också om vilka typer av bilduppgifter 

som bildlärarna väljer att eleverna ska arbeta med. Då menar Irma att det är viktigt att 

försöka förutspå vilket mottagande uppgiften kan få av eleverna. 

”Jag lyckas bäst när jag gör så att säga / genomgår skapandeprocessen (.) så gott som det 

går redan innan / att jag försöker tänka mig in i hur den blir mottagen / [överlappande 
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tal] / hur de [eleverna] skulle kunna (.) [reagera]” (Irma, 20:46 – 21:17) 

 

Peter menar att bilduppgifter som är mer fria i sin utformning kan vara de absolut bästa 

för elevers självförtroende, framförallt för yngre elever. 
 

”De små de tyckte nog att (.) när jag sa / frågade / vad vill ni göra? / ha en uppgift eller 

göra fritt? / och göra fritt det var absolut det bästa / för nästan nästan nästan alla / det var 

kanske någon enstaka som inte kunde skapa någonting fritt / utan då gav jag den 

uppgifter / men just när de var i fyran femman / de älskade det / jag sa det att ni får göra 

vad ni vill / måla / lera / ja sa / det är bara att rota i skåpen / ni får göra precis vad ni vill 

/ och det var absolut det bästa med de små / för de har sådan fantasi” (Peter, 11:53 – 

12:27) 

David och Mats talade om hur de kan förenkla uppgifter som ett första steg, för att få 

fler elever med lägre självförtroende att komma igång. David gav exempel på 

snabbskissande övningar, vilka är enkla att utföra och eleverna behöver därigenom 

inte känna pressen av att det måste bli ”bra ritat”. 

”jag brukar ibland ta sådana här / att de gör snabbskissningar så att vi tittar på en 

tecknad film och så pausar jag och så får de 30 sekunder på sig att teckna av liksom 

figuren / och så vet (.) säger man att blir det här snyggt så har ni gjort fel för att det ska 

snabbt och ni liksom hitta bara rörelsen / och det brukar liksom få (.) alla att [komma 

igång] / då märker man att då börjar de (.) visa varandra teckningarna / att de visar 

[överlappande tal] / när det ska vara enkelt och de vet att det här kommer bli fult” 

(David, 09:13 – 09:44) 

 

Mats menar likvärdigt att man som bildlärare kan utforma uppgifter som är 

förenklade. Han menar dock att det inte finns någon standardlösning för hur man får 

elever med lägre självförtroende att komma igång, men förenkling kan vara ett sätt. 

 
”Det man kan göra det är ju att försöka gå så enkelt som möjligt / men det finns ju inget 

/ det finns inget patent som man kan säga att / såhär gör jag / {osäkert} / det finns inget 

såhär / då gör vi på det här sättet om du inte vill det här / [överlappande tal] utan det 

går inte att säga att gör på det här sättet nu för då / utan det är förenkla förenkla förenkla 

så man kommer framåt någonstans” (Mats, 12:08 – 12:33) 

 

Jessica anser att visuellt stöd i bildundervisningen fungerar väl som stödstruktur när 

elever visar på lägre självförtroende i en bilduppgift, både för hög- och lågpresterande 

elever. Det kan handla om elever som har svårt att skapa fritt eller behöver stöd när 

specifika regler krävs. Vid sådana tillfällen har Jessica först en genomgång, sedan får 

eleverna ett häfte där de kan följa steg för steg genom visuellt stöd. Hon upplever att 

många elever blir bättre förberedda på detta sätt. Hon berättar också att inför varje 

bilduppgift hon har görs först en övningsuppgift, som sedan mynnar ut i en annan 

liknande uppgift. Den andra uppgiften är friare och mer personlig i sin utformning, 

men utgår ifrån samma grundprinciper. På så sätt blir helheten av uppgiften både styrd 

och fri på samma gång. Hon brukar förklara att hon visar eleverna grunden och att de 

sedan ska bygga vidare på den. 
 

”Har vi övat skugga / då har det varit den här bollen till exempel / det gjorde vi sexan / 

och då sedan när man hade gjort bollen / den här övningsgrejen då / och jag hade gått 
och tittat och pratat med dem så kunde de gå över och testa skugga på någonting valfritt 

/ till exempel ett ansikte eller något som de själva valde” (Jessica, 15:58 – 15:18) 
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Vikten av att skissa var något som återkom även hos Irma. Hon har introducerat ett 

skiss- och rithäfte till sina elever som arbetsredskap. Alla elever har varsitt häfte och 

inför en bilduppgift kan de skissa i dessa. Hon uppmuntrar eleverna att pröva sina idéer 

och att ”göra fel” i sina häften. Hon menar att eleverna behöver någonstans att fylla 

med sina idéer och att pröva sig fram. 
 

”I största allmänhet har de sitt häfte för att (.) fylla de med sina idéer / testa lite rittekniker 

och jobba med de element / med mörker och ljus / hur det fungerar / vad det förändrar 

och sådant” (Irma, 31:56 – 32:12) 

 

David och Mats anser också att det är viktigt att ge elever möjlighet att pröva sig fram 

i undervisningen för att bygga upp ett självförtroende. David beskriver att eleverna 

behöver få många chanser att pröva och ompröva. Mats berättar i sin intervju om en 

elev som experimenterade sig fram i en uppgift under en längre tid och blev så stolt i 

slutändan att han ville ta med sig den hem och visa föräldrarna. Mats menar att 

experimenterande bilduppgifter bygger upp någonting hos eleverna. Jessica anser 

likvärdigt att experimenterande är viktigt, för att eleverna då ges möjlighet att planera 

och reflektera över sina arbeten. När eleverna ska blanda sekundärfärger menar hon är 

ett sådant exempel då eleverna måste experimentera sig fram. Jessica berättar att de 

inte bara kan ta en grön flaska färg och klicka ut på ett papper, utan de måste fundera 

på vilka färger som behöver blandas för att få fram grön. De behöver planera och pröva 

sig fram vilken nyans de vill ha och helt plötsligt öppnar sig en värld av tusentals färger 

och nyanser. 
 

”Jag blev så glad en gång när det var någon elev som sa / som hade ofta / den här eleven 

hade svårt i många grejer i bilden / och han kom och sa att / jag har blandat den finaste 

lila jag någonsin har sätt / och då kände jag bara wow [överlappande tal] / det var så 

himla fint och han kände sig så stolt och han ville klippa ut och spara den” (Jessica, 

12:24 – 12:47) 
 

Mats förklarar att i vissa fall när elever börjar pröva sig fram kan det utvecklas till något 

positivt. Eleverna förstår bättre om de upptäcker själva att ”så här kan det bli”. Många 

gånger handlar det också om att bildläraren får vrida och vända på uppgifter, för att 

eleverna ska våga pröva. Irma är också av den uppfattningen att det är bilduppgiftens 

utformning som är helt avgörande för om eleven ska våga eller inte. Det här är något 

hon tänker på när hon planerar och presenterar uppgifter för eleverna. 

 
”Jag håller på med (.) många uppgifter / att brottas med / hur ställer jag uppgiften så att 

jag inte kommer dit / att de / ja [överlappande tal] / att de ger sig in i uppgiften / 

[överlappande tal] den [uppgifternas utformning] är avgörande” (Irma, 04:36 – 04:55) 

 

Överlag anser Mats att bildundervisning bör vara lustfylld och spännande, så att 

eleverna blir nyfikna och därigenom vågar pröva. På så sätt gör det heller inget om 

eleverna gör fel, utan det blir en del av lärandet. David ser alla bilduppgifter som 

problemlösning och menar att det finns många olika vägar att arbeta sig fram, vilket 

han försöker förmedla till sina elever i undervisningen. 

 

Mina resultat visar att när hinder uppstår kan bildlärare behöva anpassa bilduppgifter 

och vara flexibla. När elever stöter på hinder brukar Jessica dra paralleller till något 

som eleverna kan relatera till och är intresserade av. Det anser hon kan få de allra flesta 
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att komma vidare eller försöka. 

 
”Jag brukar dra paralleller till fotboll om det är det de är intresserade av / (…) / vi säger 

något intresse barnen har som jag vet / så kan jag dra en parallell / men lärde du dig spela 

fotboll (.) direkt? / alltså så / var du proffs så fort du steg ut på planen? / och de bara / 

nej kanske inte / och då får man försöka liksom ta tillbaka det / ja men tänk att detta är 

en fotbollsträning / att du drar de här strecken nu liksom” (Jessica, 06:43 – 07:12) 

 

För att få en elev som har stött på hinder att komma igång igen anser Jessica att det är 

viktigt att ge den eleven en liten egen stund tillsammans med bildläraren. Det kan också 

vara klokt att fokusera på annat än just det som inte fungerat. Är det flera elever som 

fastnat vid samma problem, menar Jessica att hon samlar eleverna vid ett bord så att de 

tillsammans kan komma fram till en lösning. På det sättet blir det inte utpekande, utan 

istället är det gruppen som ska diskutera och ta ett vidare steg i uppgiften. David 

beskriver att bildlärare kan behöva utforma bilduppgifter på andra, mer varierande sätt. 

Eleverna kan ges möjlighet att exempelvis fotografera, kalkera eller erbjudas att ta hem 

en uppgift för att arbeta med hemma. David menar att varierande arbetssätt ger större 

chans att nå ut till fler. 

 

Peter talar om att det är viktigt att som bildlärare inte gå in och göra förändringar i 

elevernas uppgifter, varken under eller efter en arbetsprocess. Han förklarar att om en 

elevs självförtroende ska växa bör inte läraren vara den som ändra om, utan det ska få 

komma från eleven själv. Det bildläraren kan göra är att ta ett papper vid sidan av och 

visa eller tipsa hur eleven kan utveckla sin uppgift. Peter menar också att det mesta går 

att lösa tillsammans med elever genom dialog. Däremot kan bildlärare behöva tänka på 

att inte alltid dialogisera om problemet direkt i klassrummet. För vissa elever upplever 

Peter att detta kan få negativa konsekvenser för deras självförtroende. Det kan vara 

känsligt att prata, inför andra, om ett problem som uppstått. Istället anser Peter att man 

hellre väntar in rätt tillfälle att tala om det med eleven. 

 
”Man tar en diskussion vid sidan av / {osäkert} jag tror någon gång har jag gjort det i 

klassrummet / men jag tycker inte om att göra det / utan det kan bli så att de tycker att 

det är jobbigt / utan då är det bättre att vänta / vänta in de / att man söker upp de eller 

man tar de efter lektionen / att jag ber dem stannar kvar / men låtsas som att det är något 

annat / att vi ska prata om något annat” (Peter, 28:23 – 28:46) 

 
 
6.2.8 Det digitala bildskapandet 
 

Alla bildlärarna i min undersökning talar om elevers självförtroende i samband med 

framförallt hantverksmässigt bildskapande på olika sätt. Det digitala bildskapandet är 

ett område som också berörs, dock i något mindre utsträckning. 

 

Enligt David är det många elever som är skickliga när det gäller digitalt bildskapande 

och han tar upp fotografering som exempel. Han ser också vissa fördelar med digitalt 

bildskapande, då det är ett naturligt arbetssätt för elever idag. Han har under en tid 

arbetat med digitala museum, som han anser kan vara ett sätt att få elevernas 

självförtroende att växa. Där David arbetar finns nämligen inte möjlighet att sätta upp 

elevernas alster på väggarna. Bildsalen har stora fönsterpartier, vilket gör att en stor 

andel väggyta försvinner. Digitala museum innebär att läraren fotar av elevernas alster 

och lägger in de i en virtuell datamiljö. Datamiljön är utformad som en utställningslokal 
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och det går att skapa ett eller flera rum beroende på antal elevalster. Han berättar att 

hela klassen gemensamt kan ”gå runt” i detta digitala museum och studera sina alster 

som utsmyckar väggarna. David upplever att eleverna på så sätt får sina alster att bli 

synliga, vilket skapar en mening med deras arbeten. 
 

”[överlappande tal] Jag tyckte absolut att det hade [effekt] / [överlappande tal] jag 

hörde liksom / alltså då var det elever som ropade ut / där är min / fastän det de hade 

gjort var liksom jätteenkelt / [överlappande tal] / ja så att det funkade jättebra 

verkligen” (David, 37:09 – 37:20) 

 

Irma menar att i början när exempelvis redigering av bilder kom in i bildundervisningen 

var eleverna begeistrade, men att denna uppfattning med tiden har förändrats. Eftersom 

i princip alla elever har applikationer på sina mobiltelefoner där de dagligen redigerar 

bilder, menar hon att intresset för redigering i undervisningen har minskat. Redigering 

ses inte längre som något intressant eller som någon utmaning för eleverna. Peter och 

Mats anser att digitalt bildskapande inte är jämförbart med hantverksmässigt 

bildskapande. Enligt Peter har det varit problematiskt att få in digitalt bildskapande i 

bild-undervisningen, då han anser att bildämnet ska utveckla elevernas skapande med 

händerna och inte med datorer. 

 
”Jag har varit anti det i hela mitt liv / i och med att jag vill att man ska ha penna / pensel 

/ kol / jag vill att man ska [överlappande tal] / och lera / allt / du ska jobba med händerna 

/ du ska inte sitta med en dator för jag är egentligen emot datorer” (Peter, 09:43 – 09:56) 

 

Jessica beskriver att elever kan visa på starkare självförtroende när det gäller digitalt 

bildskapande. Hon beskriver att eleverna har stor vana vid datorer och surfplattor, 

vilket gör de mer bekväma i arbetet med dessa. 

 
”Jag tänker att datorn är lätt att hantera / det finns en ångra knapp (.) / man kan liksom / 

alltså om någonting går fel så kan man bara (.) ta bort allting och börja om (…) / på 

datorn / det går fortare att ändra sig / än att när man sitter med lera eller när man sitter 

med en teckning jag ska rita / det är inte lika lätt att sudda / det är inte lika lätt att ångra 

en tuschpenna / eller ja / det går fort helt enkelt på datorn” (Jessica, 02:57 – 03:40) 

 

Hon förklarar dock att hon inte arbetar digitalt i särskilt stor utsträckning, men att hon 

märker tydligt att elever har lättare att förstå de digitala teknikerna i jämförelse med de 

hantverksmässiga. Eftersom det hantverksmässiga självförtroendet är det som hon 

upplever att elever får kämpa med mest, är det där hon väljer att lägga fokus i 

undervisningen.   

 
6.2.9 Sammanfattning av resultat 
 

Grundsynen kring elevers självförtroende verkar handla om att våga, att våga sig på 

nya verktyg, tekniker, material och uppgifter. Det handlar också om att våga visa ett 

personligt uttryck i sina bilder. Bildlärarnas uppfattningar är att många elever inte har 

det modet. Varför modet många gånger tryter har visat sig handla om elevers 

uppfattningar om ämnet, uppfattning om perfektion samt medievärldens påverkan. 

Överlag symboliserar modet elevers personliga uttryck i deras bilder och en insikt om 

att deras bilder inte behöver bli exakta eller perfekta. Modet kan även symbolisera en 

drivkraft och motivation hos elever, vilket kan medföra en förståelse för hur uppgifter 
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kan utvecklas och att se uppgifter mer som problemlösning. Modet utgör också en 

symbol för trygghet och självsäkerhet samt en tro på sig själv. 

 

Signaler som kan tyda på ett lågt självförtroende hos elever inom bildundervisning kan 

handla om att elever inte lämnar in eller vägrar utföra vissa uppgifter. Det kan också 

visa sig genom slarv, snabbhet eller uppgivenhet. Hantverksmässiga tekniker och 

uppgifter med givna regler upplevs vara mer självförtroendekrävande än andra. 

Lågpresterande elever med lägre självförtroende har svårt att våga sig på olika verktyg 

och material, medan högpresterande elever med lägre självförtroende har svårt att 

arbeta utanför sin trygghetszon. Betyg tycks ha stor påverkan på elevers självförtroende 

och undervisningstimmarna i bildämnet anses vara för få för att hinna förbättra 

osäkerheter. Om ett förtroende och en god relation existerar mellan lärare och elev 

anses det ha gynnsamma effekter på elevers självförtroende. Självförtroende kan också 

stärkas genom beröm, där personligt riktat beröm eller detaljberöm anses ha större 

effekt än allmänt beröm. Berömmet bör även fokusera på det som har fungerat. 

 

Inför bildskapande arbetsprocesser är det viktigt för elevers självförtroende att de 

förstår uppgiftens utformning. Därför anses explicita direktiv vara en viktig del i 

bildlärares arbete, såväl som att kunna förenkla och variera uppgiften på ett 

individanpassat sätt. Under bildskapande arbetsprocesser kan dialog, visuellt stöd och 

övningsuppgifter hjälpa elever med lägre självförtroende. Vikten av att skissa, 

experimentera och pröva sig fram är något som också visat sig vara viktigt för att 

självförtroende ska kunna utvecklas. Samtidigt behöver bildundervisning vara lustfylld 

och spännande för att skapa nyfikenhet. Det digitala bildskapandet anses vara ett 

område där eleverna visar på starkt självförtroende, ändå förekommer det delade 

meningar hos bildlärarna om arbetet med digitala arbetssätt i undervisningen. 

 

 
7. Diskussion 
 

Detta kapitel är indelat i två delar; en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussion diskuteras tillförlitlighet och urval samt hur teori, metod och analys 

har fungerat i denna undersökning. I resultatdiskussion diskuteras resultaten i relation 

till inledning, bakgrund och tidigare forskning; vilka slutsatser som sedan kan dras, vad 

de kan innebära för praktiken och hur de förhåller sig till tidigare studier som gjorts 

inom detta område. 

7.1 Metoddiskussion  

Det teoretiska ramverket för denna studie har fungerat väl. Fenomenografi som teori 

och metodansats har genomsyrat hela mitt arbete tillsammans med ett didaktiskt 

forskningsperspektiv. Från början till slut har de gett mig en tydlighet i sökning och 

bearbetande av litteratur, i utformandet av frågeställningarna, i analys samt i 

diskussion och slutsats. Ett bilddidaktiskt perspektiv på elevers självförtroende var i 

princip obefintlig vid sökning av litteratur, varav jag sökt mig vidare på andra 

didaktikers marker. Dessa perspektiv på självförtroende gav mig istället en god 

kombination och en bredd att använda mig av i min bilddidaktiska studie. 
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Fem kvalitativa intervjuer har utförts, två på plats och tre via telefon. 

Intervjumetoden, både via telefon och på plats fungerade väl och jag upplevde inte att 

det ena sättet fungerade bättre eller sämre än det andra. Varje intervju blev unik på så 

sätt att den anpassades efter deltagaren, även om intervjufrågorna följde samma mall. 

Intervjuerna gav mig goda underlag för mitt resultat och min analys. De intervjuade 

gav utförliga svar och verkade genuint intresserade av problemområdet, vilket fick de 

att öppet dela med sig av deras erfarenheter. För mig blev det särskilt intressant 

eftersom jag fick ut mer av intervjuerna än vad jag hade förväntat mig. Genom 

kvalitativ analys av både intervjudata och litteratur har min arbetsform varit reflexiv 

och flexibel och analysen har därför varit överlappande i övergångar och i olika 

omgångar. Frågor jag ställt mig själv har handlat om när jag känt mig färdig, det vill 

säga när jag nått fram till den kategorisering som beskriver de mest väsentliga dragen 

hos det fenomen jag undersökt (Johansson 2009, 45, 49). Samtidigt har bearbetning 

och analys av data hela tiden skett under organiserade former och hanterats på ett 

systematiskt sätt. 

Den kvalitativa analysen av intervjuer och transkription har utförts genom 

kategoriseringar och tematiseringar. För mig har det varit både ett givande och 

hanterligt arbetssätt för att hantera denna typ av data. Kategoriseringar av detta slag 

har gjort det möjligt för mig att hitta likheter och skillnader och andra mönster som 

är relevant för mina resultat. För att öka tillförlitligheten av min analys och resultat, 

har jag i efterhand lyssnat igenom intervjuerna ytterligare, ifall missförstånd kan ha 

uppstått. För att problematisera hur metoden har påverkat undersökningens resultat är 

det framförallt den personliga tolkningen av resultatet som är av störst vikt. Eftersom 

en kvalitativ analys bygger på en människas tolkningar, är det oundvikligt att 

validiteten och reliabiliteten inte skulle påverkas av detta. Både egna erfarenheter och 

bakgrund kan komma att påverka resultatet, så även följdfrågor i intervjuerna eller de 

intervjuades svar. Att studien också är liten i sitt utförande, gör den både 

kontextberoende och icke generaliserbar. Ett annat urval av informanter eller ett större 

antal deltagare hade kunnat påverka resultatet annorlunda. Självförtroende hos 

människor är samtidigt svårt att mäta, vilket också gör den beroende av andra 

människors tolkningar. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 
7.2.1 Mod och det bildskapande självförtroendet 

 

Bildlärarnas främsta uppfattningar om vad självförtroende inom bildundervisning 

handlar om är att våga pröva och att våga uttrycka sig. Mays (1975) teorier om att 

lyssna inåt och att det krävs ett mod hos människan för att våga skapa är nära 

förknippat med den föreställning som presenteras här. Hans bok The Courage to 

Create (1975) är skriven för över fyrtio år sedan, likväl upplever bildlärarna i mina 

intervjuer att modet att skapa är ett problem än idag. Hur kommer det sig att modet 

att skapa är en sådan grundläggande svårighet hos elever inom bildundervisning? 

Bildlärarna i min undersökning uttryckte att modet bottnar i; elevers uppfattningar om 

ämnet, uppfattning om perfektion samt medievärldens påverkan. Vid närmare analys 

tycks det för mig finnas ett samband mellan dessa tre, vilket beskrivs genom modellen 

nedan. 
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Figur 1. En modell som förklarar sambandet mellan elevers uppfattning om perfektion, 

bildundervisning ur ett historiskt perspektiv och medievärldens påverkan ur ett samtida perspektiv. 

 

Historiskt sätt har bildundervisning handlat om att avbilda föremål (Åsén 2006, 108) 

och synonymer för avbildning är återgivning eller kopia. Det är kanske därför inte så 

konstigt att människan i grunden har en uppfattning om att bildkonst handlar om 

perfektion. Det har emellertid hänt en hel del under bildundervisningens historia där 

avbildning av föremål ersatts med mer spontana konstuttryck och fritt skapande (Låby 

2018, 6; Åsén 2006, 12, 114). Därför skulle man kunna anta att uppfattningen om 

perfektion borde vara mindre idag. Mina resultat visar dock att digitalisering och den 

samtida medievärldens påverkan kan vara en bidragande orsak till att den 

uppfattningen fortfarande är påtaglig. Det massiva bildutbudet (inklusive mallar och 

stenciler) från media anses hämma elevernas mod att våga uttrycka det personliga. 

Likt Marner och Örtengren (2015, 43) tyder mina resultat på att ett ensidigt subjektivt 

och fritt skapande är problematiskt att tala om, eftersom eleverna är så influerade av 

alla diskurser och medier runt omkring. De (Ibid, 42) framhåller samtidigt att 

bildundervisning idag syftar till att eleverna ska utveckla ett personligt 

förhållningssätt till arbetet. Läroplanen i bild har också reviderats i takt med 

medieutvecklingens framfart, där bildframställning har allt starkare koppling till 

digital teknik och medier (Wikberg 2014, 43, 45; Åsén 2006, 116). I min studie skulle 

det kunna upplevas motsägelsefullt, om media och digitalisering hämmar snarare än 

främjar elevers självförtroende inom just bildundervisningen. Min undersökning visar 

också att digitaliseringen av ämnet kan vara en bidragande orsak till elevernas 

motstånd i att hantera hantverksmässiga verktyg och tekniker. Modet att våga skapa 

och sträva efter det personliga uttrycket står alltså i förhållande till perfektion och 

exakthet, både genom hur bildundervisning har sett ut och hur den ser ut idag. Och 

andra sidan menar Hellman (2017, 119) att många elever lär sig och utvecklar 

kunskaper utifrån visuella medier och att det finns mycket att vinna på att anknyta 

bildundervisningen till dessa. Likt inom visuell kultur kanske fokus bör ligga på 

diskussion, bearbetning och reflektion av bilder och medievärldens utbud mer än i 

själva bildskapandet i sig (Marner & Örtengren 2015, 45; Gil-Glazer 2020;2017, 67), 

för att inte påverka självförtroendet negativt eller hämma det personliga uttrycket. 

 

Det personliga uttrycket i elevernas alster är eftersträvansvärt menar bildlärarna. 

Samtidigt upplever de att det personliga uttrycket är svårt för många elever att visa, 
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inte minst för elever med lägre självförtroende. Bildlärarna anser att det därför är 

betydelsefullt att de förmedlar att allt eleverna gör är viktigt. För att stödja och stärka 

självförtroende och det personliga uttrycket framhålls att bildlärare inte heller bör ”gå 

in och peta” i elevernas bilder. Att förmedla en tilltro och respekt för elevernas bilder 

och till deras självreflekterande förmågor kan bidra till att självförtroendet och det 

personliga uttrycket förstärks. Det styrker Vincenti Malmgrens (2008, 35) teorier om 

att det förekommer en koppling mellan självförtroende och identitetsutveckling. 

 

Kan diskussionen ovan vara ett tecken på att lärare och elever inte har samma 

ämneskonception? Eleverna verkar leva kvar i äldre uppfattningar om avbildning, 

medan lärarnas mer yngre uppfattning handlar om fri kreativitet och personligt 

skapande. Återspeglar då bildundervisningen det som det står i styrdokumenten att 

den ska vara? Bildämnet ses idag som ett kommunikativt ämne som ska hjälpa 

eleverna att navigera i samtidens visuella kulturer (Lgr 11, 2019, 26), men enligt min 

undersökning verkar eleverna inte dela denna syn. Elevernas äldre ämneskonception 

kan därför upplevas göra det svårare för bildlärarna att återspegla styrdokumenten i 

undervisningen. Om inte eleverna och lärarna delar samma uppfattning om vad 

bildämnets syfte är idag, blir det inte tydligt för eleverna vad som gäller i praktiken. 

Kan detta bottna i ett kommunikationsproblem elever och lärare emellan eller är 

ämneskonceptionen inte utredd? Om bildlärare blir medvetna om och aktivt 

kommunicerar detta tillsammans med sina elever kanske de, i framtiden, skulle kunna 

förändra elevers uppfattningar om bildämnets syfte. Det uppstår en kollision mellan 

praktik och styrdokument och min fråga landar i om elevers självförtroende påverkas 

av dessa skilda eller felaktiga ämnesuppfattningar. Om eleverna inte vågar på grund 

av uppfattningen om att deras arbeten måste bli perfekta avbilder, visar min 

undersökning att det påverkar elevers självförtroende i allra högsta grad. 

 
7.2.2 En positiv spiral som främjar elevers självförtroende 

 

Hur arbetar då bildlärarna i min undersökning för få eleverna att våga? Ett av skolans 

uppdrag handlar om att stimulera elevers självförtroende för att ge dem möjligheter 

att utveckla olika färdigheter och kvalitéer (Lgr 11 2019, 7, 26). Resultaten visar dock 

att detta uppdrag inte alltid är oproblematiskt. Det tycks inte finnas någon 

universalmetod för att stödja och stärka elevers självförtroende inom bild-

undervisning, men med små verktyg finns det arbetssätt som stimulerar elevernas 

självförtroende i rätt riktning. Resultaten visar att bildlärare behöver arbeta för att 

skapa en positiv spiral som därigenom gynnar det bildskapande självförtroendet hos 

elever. Det framstår som att det ena ger det andra. Genom en lustfylld undervisning 

som innefattar variation, experimenterande och problemlösning främjar också 

nyfikenhet och motivation. Tillsammans med tydliga direktiv, explicit bildlärar-

handledning och relationell kompetens kan självförtroende hos elever stödjas och 

stärkas. På så sätt kan elever lättare våga sig på nya uppgifter, material, verktyg och 

tekniker. Genom denna positiva spiral kan sedan elevernas personliga uttryck ges 

möjlighet att framträda. Som Louvet (2018, 20-21) uttrycker behöver undervisningen 

vara lustfylld och motiverande för att elever ens ska kunna utveckla ett självförtroende 

och att våga utmana sig själva. För att utveckla denna positiva spiral framhåller 

bildlärarna i min undersökning att deras arbete handlar om att ge eleverna tillfällen 

att träna och på så sätt få det bildskapande självförtroendet att växa. Likt Taubes 

(2013, 112) teori, behöver eleverna också våga misslyckas inför varandra och på så 

sätt skapa en trygghet i sig själva. Flera av bildlärarna i min undersökning talade 
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likvärdigt om att det är positivt för självförtroendet att misslyckas om det utgör ett 

tillfälle för lärande. Genom att arbeta varierande, experimenterande, problemlösande 

och med individuella anpassningar kan en positiv spiral utvecklas för eleverna. När 

upprepade tillfällen når framgång har det nämligen en viss spridningseffekt (Ibid, 23). 

På så sätt kan positiva upplevelser bygga upp ett starkt självförtroende, som Vincenti 

Malmgren (2008, 27) också menar i sin tur ger positiva känslor om sig själv och en 

större tilltro till sin egen förmåga. 

 

Elevers kontroll verkar överlag ha betydelse. Bildlärarnas uppfattningar i min 

undersökning tyder på att elever som inte vågar sig på nya verktyg, tekniker eller 

material saknar kontroll över situationen. Taube (2013, 22-23) menar att om individen 

inte har kontroll över situationen och dessutom misslyckas inom ett för den viktigt 

område, kan det få negativa konsekvenser för självförtroendet. I min undersökning 

förekommer ett flertal exempel på när bildlärarna upplever sina elever som osäkra, 

framförallt när det gäller hantverksmässiga tekniker eller uppgifter med särskilda 

regler. I sådana situationer tycks självförtroende och kontroll spela en betydande roll 

för hur elever agerar. Taube (Ibid, 19-20) beskriver också att självförtroendet hos 

elever grundas i en slags uppfattning och värdering av sig själv i olika situationer. 

Hon menar att miljön runt omkring och en situations utformning är helt avgörande för 

hur eleven kommer att agera (Ibid). Mina resultat tyder likvärdigt på att de didaktiska 

val en bildlärare gör, både innan och under arbetsprocesser, påverkar elevers 

självförtroende på olika sätt. 

 
7.2.3 Självförtroende kopplat till prestation och utveckling 

 

Kan det ligga någonting i citatet ”att tro på sig själv är att fördubbla sin förmåga” 

(Taube 2013, 103)? Citatet skulle kunna liknas till den säkerhet som bildlärarna i mina 

intervjuer beskriver att vissa elever med starkare självförtroende har. Elever med 

starkt självförtroende anses våga pröva nya tekniker, nya material eller ta sig ann 

uppgifter som upplevs främmande. Elever som alltså vågar och tror på sig själva, har 

större chans till lärande och utveckling inom bildämnet.  

 

Bildlärarna i min undersökning talar, likt tidigare forskning, om att elevers 

självförtroende och prestationer har en koppling. Taube (2013, 103) menar att låg 

prestation och negativ självbild har starkare samband, än hög prestation och positiv 

självbild inom läsinlärning. Min undersökning visar likvärdigt att lågpresterande 

elever inom bild ofta förknippas med ett lägre självförtroende. De eleverna anses ha 

svårare att ta sig ann uppgifter, får mindre gjort och levererar ofärdiga resultat i större 

utsträckning, varpå prestationen och betygen blir lidande. Studien visar även att 

högpresterande elever inom bild inte automatiskt ger uttryck för ett starkt 

självförtroende. Elever som är högpresterande med ett mer avancerat bildspråk har 

visat sig ha svårigheter med att arbeta utanför sin trygghetszon eller visar osäkerhet 

kring enklare uppgifter som de är rädda drar ner deras betyg. Här finns en koppling 

till att om individen misslyckas inom ett område som den anser är viktigt, får det 

konsekvenser på individens självvärdering (Ibid, 22). Även här kan bristen på kontroll 

över situationen påverka (Ibid, 22-23). Min studie tyder alltså på liknande fenomen 

inom bildundervisning. Kanske är det lätt att tro att högpresterande elever har ett gott 

självförtroende, men som Vincenti Malmgren (2008, 106) menar kan elevers 

självförtroende verka gott, fast det i själva verket är dåligt. Som Taube (2013, 103) 

också beskriver kan vi inte förvänta oss att en positiv självbild automatiskt ger höga 
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prestationer. Taube (Ibid, 104) framhåller att lågpresterande elever med negativ 

självbild utgör den största pedagogiska utmaningen inom läsinlärning. Resultaten i 

min bilddidaktiska studie visar att den pedagogiska utmaningen är elever med lågt 

självförtroende, oberoende om eleverna är hög- eller lågpresterande. 

 
7.2.4 Att vända motstånd till en tillgång 
 

Taube (2013) frågar sig vad det är som händer i sådana situationer där elever bara ”ger 

upp”? Hon menar att elevers självförtroende i dessa situationer har visat sig ha stor 

betydelse (Ibid). Enligt min undersökning kan olika former av motstånd från elever 

vara ett tecken på ett lägre självförtroende. Det kan exempelvis handla om elever som 

inte lämnar in ett arbete, slarvar, vägrar att utföra en uppgift eller ger upp under en 

arbetsprocess. Allt motstånd eller försvar som kan tänkas uppkomma är enligt Illeris 

(2015, 290) att räkna med i den didaktiska planeringen av undervisningen. Liberg 

(2010, 308) talar om en didaktisk medvetenhet, vilken hjälper läraren att utforma 

innehållet av undervisningen. För att motverka dessa motstånd eller försvar som kan 

tänkas uppkomma visar resultaten att bildlärarna arbetar med att; reflektera över hur 

uppgifter kan bli mottagna av eleverna, förenkla uppgifter om det behövs, införa 

övningsuppgifter samt att använda visuella stöd eller skisshäfte. Resultaten visar också 

att dialog är en viktig del i en bildlärares arbete med elever. Att ge tid till 

utvecklingsdialog med elever som stöter på problem visar sig vara ett medvetet 

didaktiskt val för att komma vidare och stödja självförtroende. 

 

Den didaktiska planeringen kan anses likna den kontroll som en lärare behöver ha över 

undervisningen, men det måste också finnas rum för frihet (Taube 2013, s. 111). 

Resultaten visar nämligen att fria och oplanerade bilduppgifter utan utstakat mål också 

kan vara ett sätt att utveckla elevers självförtroende, framförallt i yngre åldrar. Det kan 

ingå i den didaktiska planeringen, för att stimulera och främja elevernas egen kreativitet 

och fantasi. Man kan säga att undervisningen grundas på elevernas behov och inte 

lärarens (Ibid, 110). Bildämnet kan på så vis anses vara ett ämne utan rätt och fel, vilken 

kan frigöra elever att utforska och reflektera på ett experimenterande sätt (Winner, 

Goldstein & Vincent-Lancrin 2013, 19). 

 
7.2.5 Vad påverkar elevers bildskapande självförtroende? 

 

Min undersökning visar, likt tidigare forskning, att beröm på ett personligt och 

detaljerat plan kan ha positiv effekt på elevers självförtroende. Taube (2013, 112, 114) 

beskriver exempelvis att en personligt riktad kommentar kan ha stor betydelse och 

Boaler (2011, 157) talar om lärare som berömmer elever för deras sätt att tänka eller 

arbeta. Frelin (2012, 61, 63) och Vincenti Malmgren (2008, 2) menar att lärare har en 

viktig roll i att ”lyfta” elever på olika sätt samt att förstärka deras ”jag-kan”-attityd. 

Genom att berömma elevers både små och stora framsteg synliggörs eleverna, vilket 

främjar stolthet och utvecklar deras självbild (Ibid, 31-32). Min undersökning 

framhåller också att även det allra minsta berömmet kan ha stor betydelse för 

elevernas självförtroendeutveckling. En lärares bemötande till eleverna är viktigt för 

att bygga upp deras självförtroendekapital, vilket handlar om att förmedla att ”de kan, 

de duger och de är viktiga” (Frelin 2012, 65). Ett respektfullt bemötande till elever 

menar också Taube (2013, 110) är en självförtroendeskapande handling. Flera av 

bildlärarna i min undersökning menade att ett positivt bemötande och goda relationer 

har stor betydelse i en lärares uppdrag. Elever behöver känna att läraren genuint bryr 
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sig för att deras självförtroende ska kunna underhållas och växa. Det kan även liknas 

till den relationella pedagogiken, där stor vikt läggs vid personliga möten och där 

relationer antas föregå kunskap och lärande (Aspelin & Johansson 2017). 

 

Min undersökning visar också att betyg och bedömning kan påverka elevers 

självförtroende på olika sätt. Dels om betyget eller bedömningen inte stämmer 

överens med elevens egna förväntningar och dels om den är kopplad till den stress 

som betyg kan medföra, framförallt i årskurs 6. Min undersökning visar att betyg till 

och med kan upplevas knäcka en elevs självförtroende. På detta sätt kan man säga att 

även om lärares intention är att arbeta för elevers bästa, kommer den oundvikligen 

skada elevers självförtroende på ett eller annat sätt (Frelin 2012, 62). Betyg och 

bedömning är något som det arbetas med ständigt inom all undervisning och är därför 

oundvikligt. Desamma gäller tiden. I min undersökning anser bildlärarna att 

undervisningstimmarna är alldeles för få och utgör därför ett hinder för elevernas 

möjligheter att öva och träna sig fram i det bildskapande självförtroendet. Det som 

eleverna upplever sig osäkra på, framförallt inom hantverksmässiga tekniker, får de 

alltså inte tillräckligt med tid att öva sig på. Att just hantverksmässiga tekniker är 

tidskrävande är alla bildlärare i undersökningen eniga om. Det är samtidigt 

problematiskt att göra någonting åt tiden, eftersom det är ett begränsat antal 

undervisningstimmar som eleverna får. Det som bildlärarna i min undersökning 

framhöll, var att denna ”skada” som tiden eller betygen kan orsaka för elevers 

självförtroende, kan gå att motarbeta på tre sätt. Det första handlar om att tydligt 

förmedla bilduppgifters syfte och mål; informera om vilka kriterier som kommer att 

bedömas och att det är budskapet i en uppgift som är det centrala, inte om den är ”fint 

eller fult tecknad”. Det andra handlar om att tiden för inlämning kan behöva vara 

flexibel, för att eleverna ska hinna med det de ska göra. En tredje idé är att omfördela 

tiden för undervisningen som i Jessicas exempel, vilket hon menar var både hennes 

och elevernas räddning. Likt det som Frelin (Ibid, 61, 63) framhåller, är rimliga krav 

en viktig faktor för att stödja och stärka elevers självförtroende även inom 

bilddidaktik. 

 
7.2.6 Det hantverksmässiga och digitala bildskapandet 

 

Bildlärarna i min undersökning framhåller att elevers självförtroende påverkas av 

både hantverksmässigt och digitalt bildskapande. Inom det hantverksmässiga 

bildskapandet upplever bildlärarna att fler elever uttrycker ett svagare självförtroende, 

medan inom det digitala bildskapandet uttrycks ett starkare självförtroende. 

 

I läroplanen står att eleverna ska skapa bilder genom både digitala och hantverks-

mässiga tekniker (Lgr 11, 2019, 26). Trots att läroplanen framhåller dessa tekniker 

som lika viktiga, visar min undersökning att majoriteten av bildlärarna lägger större 

vikt vid hantverksmässigt bildskapande än digitalt. Detta tycks baseras på bildlärarnas 

egna uppfattningar om det digitala bildskapandets för- och nackdelar, och/eller deras 

egna kunskaper om digitala arbetssätt samt vad bildlärarna tror att eleverna behöver 

träna mest på. Dessa uppfattningar speglar därför deras undervisning, vilket gör att 

utbildningen inte blir likvärdig. Vissa elever får alltså mer eller mindre undervisning 

än andra i hantverksmässigt och digitalt bildskapande. 
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7.3 Slutsatser 
 

Studiens syfte har varit att undersöka bildlärares uppfattningar om elevers 

självförtroende inom bildundervisning. Mer specifikt har jag undersökt vilka faktorer 

bildlärare upplever påverkar elevers självförtroende inom bildskapande uppgifter och 

vilka didaktiska strategier de använder för att stödja och stärka elevers självförtroende. 

 

Det finns således ingen universalmetod för att stimulera det bildskapande 

självförtroendet hos elever. Det har visat sig vara flera faktorer som spelar in och 

eftersom alla elever är egna individer uppfattas det vara olika för alla. Det är emellertid 

tydligt att en pedagogisk utmaning inom bildundervisning är elever med lågt 

självförtroende, oberoende om de är hög- eller lågpresterande. Ett gott självförtroende 

anses vara viktig för både motivation och framgång i sitt ämne och samtidigt ses 

självförtroende som en förutsättning för att ens kunna tackla kraven i skolan (Boaler 

2011, 88; Frelin 2012, 61). Med tanke på de krav som bildlärarna i min undersökning 

upplever att elever verkar känna, är jag beredd att hålla med. Ett dåligt självförtroende 

kan då medföra att man inte utnyttjar den kapacitet man faktiskt har, medan ett gott 

självförtroende kan leda till maximalt utnyttjande av ens resurser (Taube 2013, 103). 

 

De faktorer som bildlärarna upplever påverkar elevers självförtroende har i min studie 

visat sig handla om elevers uppfattningar om ämnet och uppfattningar om att deras 

resultat behöver bli perfekta avbilder. Andra faktorier anses vara bildlärares beröm och 

bemötande till eleverna. Personligt riktat beröm eller detaljberöm har visat sig vara 

betydelsefullt, likt flera andra forskare också hävdar är viktigt för att utveckla och 

underhålla elevers självförtroende (Boaler 2011, 157; Frelin 2012, 61-63; Taube 2013, 

112, 114; Vincenti Malmgren 2008, 2, 31-32). Bildlärarnas relationella kompetens 

spelar också en stor roll, så även inom bilddidaktik. Goda relationer och respektfullt 

bemötande är självförtroendeskapande handlingar och anses bygga upp elevers 

självförtroendekapital (Taube 2013, 110; Frelin 2012, 65). Min undersökning visar 

också att tilltro till elevernas förmågor är en viktig faktor. 

 

Det tycks förekomma mer självförtroendekrävande bilduppgifter än andra. Uppgifter 

som inkluderar hantverksmässiga tekniker eller särskilda regler är exempel på sådana. 

Betyg och bedömning utgör en press på goda resultat och höga prestationer, vilket 

också anses vara självförtroendekrävande. Eleverna anses påverkas av 

undervisningstidens tillkortakommanden, varpå rimliga krav och flexibilitet är 

ofrånkomliga (Frelin 2012, 61, 63). 

 

De didaktiska strategier som bildlärarna i min studie använder sig av för att stödja och 

stärka elevers självförtroende är även de flera. Vad och varför? Framförallt handlar 

deras arbete om att få eleverna att våga för att deras bildskapande självförtroende ska 

kunna växa. På så sätt kan bildlärare få fler elever att våga pröva nya verktyg, tekniker, 

material eller uppgifter som upplevs främmande eller mer självförtroendekrävande. 

Samtidigt behöver det personliga uttrycket i elevbilder uppmuntras, vilket både stödjer 

och stärker självförtroendet och är identitetsutvecklande (Vincenti Malmgren 2008, 

35). Hur? För att stödja och stärka självförtroende hos elever behöver bildlärare också 

upptäcka de signaler som tyder på problem med självförtroende, vilka kan visa sig på 

olika sätt. I den didaktiska planeringen av undervisningen bör bildlärare därför räkna 

med de motstånd eller försvar som kan tänkas uppkomma (Illeris, 2015, 290). Genom 



 

 42 

att använda didaktiska strategier på ett medvetet sätt (Liberg 2010, 308) både inför och 

under bildskapande arbetsprocesser kan dessa påverkansfaktorer motverkas. Att se 

motstånd eller försvar som en tillgång istället för motgång ger, enligt min 

undersökning, sannolikt större chans att utveckla självförtroendet. Vikten av att 

bildlärare planerar sin undervisning väl, varierar och anpassar bilduppgifter efter 

elevers olika behov samt att hela tiden göra didaktiska överväganden under 

arbetsprocessen verkar vara en förutsättning för att stödja och stärka elevers 

självförtroende. 

 

Självförtroendet hos elever kan stödjas och stärkas genom att arbeta på ett 

experimenterande och utforskande sätt. Vikten av att öva och pröva sina idéer är tydligt 

uttalad. Om elever ser bildämnet som problemlösning, att budskap ska förmedlas och 

att övning ger färdighet, ökar möjligheten för självförtroendet att växa. I läroplanen 

står att ett av skolans uppdrag är att stimulera elevers självförtroende i undervisningen 

(Lgr 11, 2019, 7). Min undersökning visar att det finns flera sätt att arbeta i denna 

riktning inom bildundervisning och här har bildlärare stora möjligheter att göra gott till 

sina elever. 

 

Min undersökning visar fem engagerade bildlärare som kämpar för att åstadkomma 

förändringar i elevers uppfattningar om vad bildämnet egentligen handlar om. Det visar 

vilket betydelsefullt arbete bildlärare har framför sig; att kommunicera bildämnets syfte 

och vad styrdokumenten faktiskt uttalar. Det kan slutligen också konstateras att elevers 

självförtroende verkar ha stor betydelse för att kunna utveckla bildämnets olika 

förmågor och krav. Modet är därmed en grundläggande faktor, eftersom om eleverna 

inte vågar – blir det inget.  

7.4 Vidare forskning 

I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om det förekommer 

skillnader i självförtroende hos elever inom digitalt bildskapande; vad olika medier 

eller tekniker har för påverkan. Det skulle även vara intressant att undersöka om det 

förekommer skillnader i elevers självförtroende inom bildanalys och bild-

kommunikation. Att studera elevers egna uppfattningar om självförtroende inom 

bildundervisning eller deras uppfattningar om bildämnets syfte skulle också vara ett 

intressant perspektiv. Hur gruppdynamik kan påverka elevers självförtroende skulle 

även vara intressant ur ett sociokulturellt perspektiv. Hur medievärldens påverkan ser 

ut på ytterligare skolor skulle vara intressant att utforska samt hur bildlärare arbetar 

för att främja identitetsutveckling och personliga uttryck i elevbilder. Slutligen skulle 

det vara intressant att utforska bildämnet och elevers självförtroende kopplat till ett 

genusperspektiv. 
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Figurförteckning 
 
Figur 1.  En modell som förklarar sambandet mellan elevers uppfattning om 

perfektion, bildundervisning ur ett historiskt perspektiv och 

medievärldens påverkan ur ett samtida perspektiv (s. 36) 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Informationsbrev 

Informationsbrev riktat till lärare inför en studie om elevers 

självförtroende inom bildundervisning i grundskolan årskurs 4 - 6.  

Hej! 

Jag heter Viktoria Skärgård och studerar till grundlärare i årskurs 4 - 6 på Högskolan 

Dalarna. I mitt examensarbete ska jag nu göra en undersökning inom ämnet bild. Jag 

skulle vilja intervjua dig som bildlärare om elevers självförtroende. Under mina 

VFU-perioder och när jag vikarierat som bildlärare har jag upplevt att många elever 

har svårt att visa upp gott självförtroende inom bildämnet. Det finns de elever som 

uttrycker missnöje, klankar ner på sina arbeten och har svårt att visa sig stolta över 

det de skapar. För mig som blivande bildlärare känns det viktigt att hitta 

tillvägagångssätt som stimulerar elevers självförtroende. Syftet med min 

undersökning är därför att undersöka bildlärares didaktiska strategier för att stödja 

och stärka elevers självförtroende inom bildundervisning, men också vilka faktorer 

som bildlärare tror påverkar elevers självförtroende inom bildskapande uppgifter. 

Undersökningen består av enskilda intervjuer som tar ca 30 minuter. Intervjuerna 

kommer att spelas in, för att jag lättare ska kunna bearbeta materialet i efterhand. Det 

insamlade materialet kommer enbart att hanteras och analyseras av mig. Det 

insamlade materialet kommer även att behandlas med fullständig konfidentialitet och 

raderas på ett säkert sätt efter att uppsatsen blivit godkänd av examinator. Materialet 

kommer enbart att användas i forskning och inte för kommersiellt syfte. Allt insamlat 

material kommer att avidentifieras och regleras av regler om tystnadsplikt, 

dataskyddsförordningen (GDPR) och Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan 

Dalarna och publiceras i forskningsplattformen Diva. Alla deltagare i studien får 

gärna ta del av det färdiga examensarbetet och jag kommer att mejla ut uppsatsen till 

alla informanter. 

Du tillfrågas härmed om deltagande till denna undersökning. Att delta i intervjun är 

helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan vidare motivering, i enlighet med 

de etiska riktlinjerna för forskning i Sverige. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Åkersberga 2020-01-21 

 

Student Viktoria Skärgård 

Telefonnummer: 073 945 04 91 

Mejladress: h16vskar@du.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

 

1. Hur länge har du arbetat som bildlärare? 

 

2. I vilka årskurser är du/har du varit verksam i som bildlärare? 

 

3. Vad innebär begreppet självförtroende för dig som bildlärare? 

 

4. Hur ser du på elevers självförtroende när det gäller hantverksmässiga uppgifter? 

 

5. Hur ser du på elevers självförtroende när det gäller digitala bilduppgifter? 

 

6. Ser du skillnader på elevers självförtroende vid andra olika typer av uppgifter? 

 

7. Vad tror du påverkar elevers självförtroende inom bildundervisning/bilduppgifter? 

Varför tror du det? 

 

8. Kan du som bildlärare se skillnad på självförtroende hos högpresterande respektive 

lågpresterande elever? 

 

9. Kan du ge exempel på när elever har visat upp starkt självförtroende under ett arbete? 

Hur hanterade du det? Varför hanterade du det så? 

 

10. Kan du ge exempel på när elever har visat upp lågt självförtroende under ett arbete? 

Hur hanterade du det? Varför hanterade du det så? 

 

11. Finns det moment inom bildundervisning som du anser har större påverkan på elevers 

självförtroende? Både negativ eller positiv påverkan. I så fall vilka, hur och varför? 

 

12. Inför en bilduppgift: Hur arbetar du för att stödja och stärka elevers självförtroende? 

Vad anser du är viktigt att tänka på inför en bilduppgift? Varför? 

 

13. Under arbete med bilduppgift: Hur arbetar du för att stödja och stärka elevers 

självförtroende? Vad är viktigt att tänka på under arbetet? Varför? 

 

14. Är det något du upplever som problematiskt när det gäller elevers självförtroende 

inom bildundervisning överlag? 

 

15. Är det någon skillnad i hur du som bildlärare ” lär ut” till elever med starkt 

självförtroende kontra de elever med lägre självförtroende inom bildskapande 

uppgifter? 

 

16. Kan du som bildlärare se kopplingar mellan klassrumsmiljön och elevers 

självförtroende? I så fall hur? 

 

17. Är det något mer du vill förmedla som är relevant för undersökningen? 
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Bilaga 3. Transkriptionsnyckel 

Transkriptionen är skriven med standardstavning och ur ett sammanfattande 

perspektiv. Versaler används enbart i början när någon talar, annars inte. Tvekljud, 

upprepningar eller stakningar skrivs inte ut. I transkriptionen noteras inte heller skillnad 

mellan olika dialekter eller uttal. Kroppsspråk noteras inte i transkriptionen. 

 

{osäkert}   ord i transkriptionen som är osäkra 

 

/   mellan meningar istället för skiljetecken 

 

(.)   mikropaus 

 

(…)   hoppar framåt 

 

[överlappande tal] överlappande tal 

 

?   frågeintonation 

 

___   betoning av ord 

 

[ord]  ord märkta inom hakparentes är ord eller meningar jag 

lagt in för att antingen fylla ut en avbruten mening där 

ett medförstått ord förekommit eller där en mening eller 

ett ord förtydligar vem eller vad informanten talar om 
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