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Abstract 

The purpose of this study has been to investigate visual art teachers’ experiences of using pre-

exercises in art class, and to what extent they promote the students’ creativity and interest for 

creating. In order to limit the study, focus was directed at the introduction of new art 

assignments, and how the teacher presents the task. The study aims to contribute with 

knowledge and guidance for art teachers who seek to encourage students to work creatively, 

and to invoke greater interest for creating. The study has its foundation in the socio-cultural 

perspective on teaching and development, including its communicative processes. The 

method was qualitative in character. Eleven art teachers were interviewed, in order to get 

empirical knowledge of their experience of introduction and pre-exercise in art projects.   
 

The results showed that the teachers’ experience of working with pre-exercises had several 

aims and goals. One of those goals were that the exercise would provide students with tools 

for getting started with the creative process, and promote their creativity. A challenge 

mentioned was lack of time, and the teachers experienced that pre-exercises were frequently 

skipped because of it. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka bildlärares erfarenhet i att använda förövningar i 

bildundervisning och på vilket sätt det främjar elevers kreativitet och intresse för att skapa. 

För att avgränsa undersökningen lades fokus på inledningen i bildprojekt, det vill säga hur 

man som lärare presenterar arbetsuppgiften. Undersökningen var tänkt att ge vidare kunskap 

och vägledning i hur man som bildlärare når elever för att arbeta kreativt och väcka intresset 

för att skapa. Studien utgick från det sociokulturella perspektivets syn på lärande och 

utveckling, där de kommunikativa processerna ingår. Metodval som användes var av 

kvalitativ karaktär. Elva bildlärare har intervjuats i syfte att få empirisk kunskap om deras 

erfarenhet kring introduktion och förövning i bildprojekt. 

 

Resultatet visade att bildlärares erfarenhet av att arbeta med förövningar hade flera olika 

syften och mål. Ett syfte var att övningen skulle ge eleverna redskap och verktyg för att 

komma igång med skapandeprocessen samt att det främjade elevernas kreativitet. Ett problem 

som framkom vara att bildlärarna upplevde en brist på tid, vilket medförde att de ibland valde 

bort förövning som metod.  

 

Nyckelord 
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Inledning 
 

Under 13 år har jag rört mig i skolans värld och arbetat med att undervisa i bild. 

Varje lärare har med sig sina erfarenheter, utbildning och personlighet i undervisningen, vilket 

gör avtryck på eleverna. Gemensamt för bildlärare är att arbeta för att eleverna ska utveckla 

sin kreativitet och sitt intresse för att skapa, enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011). Frågor kring hur 

man som lärare når eleverna för att öppna upp för kreativitet och intresse till att skapa har 

alltid funnits med mig. Kan en metod vara att använda sig av att arbeta med en förövning i 

introduktionen av ett bildprojekt?  

 

Lärares personliga bakgrund speglas i undervisningen. Jag har reflekterat över min skolgång 

på 70- och 80-talet, med upplevelsen av dåtidens bildundervisning. Enligt mig fanns det inte 

tydliga ramar och metoder att utgå ifrån. Artikeln ”Kreativitet och bildundervisning” (Marner, 

2000) stärkte min upplevelse. Artikeln som handlar om bildundervisningens historia, vilket 

visar att bildundervisningen har motiverats olika under olika tider. Som exempel tas det fria 

skapandet i bild upp, vilket lyftes fram i  läroplanen Lgr 62. Det fanns då tankar om att läraren 

skulle stärka elevens inre bilder genom att påverka så lite som möjligt för att kreativiteten 

skulle blomma ut. Tanken var god och jag känner igen den, men jag har förstått att jag har 

saknat de didaktiska frågorna vad, hur och varför i dåtidens bildundervisning. Marner (2000) 

menar att även om de flesta bildlärare inte längre sympatiserar med de ideal som det fria 

skapandet stod för tros idealet leva kvar som en del av kulturen i bildämnet.  

 

Maners (2000) tankar bekräftar vad jag har upplevt under min skoltid och det är också min 

bakgrund till varför jag har valt att undersöka hur man väcker motivation och kreativitet hos 

elever. Jag har lagt fokus på inledningen i processen av ett bildprojekt, ur det bildpedagogiska 

perspektivet. Ett stadium som kan vara avgörande för hur och om eleven tar sig an en 

bilduppgift. Det finns olika sätt för en lärare att väcka motivation och kreativitet, varav en 

ingång kan vara att ge eleven ramar och metoder i form av en förövning som introduktion i ett 

bildprojekt. Ramar och metoder som jag själv saknade under min skolgång. 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen har varit att generera kunskap om bildlärares erfarenhet och syfte 

i användningen av förövningar i bildprojekt, samt att ta reda på vilket sätt bildlärare anser 

förövningar påverkar elevers kreativitet och intresse för att skapa Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

Syftet har även varit att undersöka i vilka bildprojekt bildlärare använder sig av förövningar.  

 

Avgränsning av undersökningen gjordes och fokus riktades mot introduktionen i bildprojekt, 

d.v.s. hur man som lärare presenterar uppgiften. Resultatet var tänkt att ge vidare kunskap om 

och vägledning i hur man som bildlärare når elever, så att de kan arbeta kreativt och väcka 

deras intresse till att skapa. Kunskapen är tänkt att kunna användas för bildundervisning i 

skolan. 



 

2 

 

Frågeställningar 

 

 I vilka bildprojekt använder bildlärare förövningar? 

 

 Vilka syften har bildlärare med att arbeta med förövningar i bildprojekt? 

 

 På vilket sätt försöker lärare att påverka elevers kreativitet och intresse genom 

förövningar? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Tidigare forskning 

I sökande efter tidigare forskning om bildämnet, ur ett bildpedagogiskt perspektiv, finns det 

enligt Wetterholm (2001) dokumenterade brister. Det som förekommer är forskning kring 

yngre barns bilduttryck samt kring bildteoretiska problem. Bildämnet har enligt Wetterholm 

(2001) inte heller någon påtaglig ställning i dagens skoldebatt eller i skolans värld. Några som 

gjort forskning i Sverige om bildämnet ur ett bildpedagogiskt perspektiv är Lars Lindström 

(2007), Hans Wetterholm (2001), Anna-Christina Forsman (1997) samt Marie Bendroth 

Karlsson (1996). Dessa kommer att tas upp i denna forskning- och litteraturgenomgång.  

 

Tillbakablick  

För att få en förståelse för dagens bildundervisning görs en tillbakablick på 

bildundervisningens historia. Marner (2000) menar att bildundervisningen har motiverats 

olika under olika tidsepoker. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var elevens 

intressen och behov underordnade. Marner (2000) kallar det den auktoritära metodiken. Den 

tyskinfluerade undervisningen var additiv - eleven var tvungen att kunna de första 

genomgångna stadierna för att få gå vidare till de andra nästkommande. Det innebar att 

eleverna tecknade i olika stadier på rutpapper som hjälpmedel för att avbilda ett föremål och 

att allteftersom eleven utvecklades ersattes rutorna av punktsystem. Senare kom kritik mot 

den autoritära metodiken, från både Freud och C.G. Jung (Marner, 2000) vilka kom från den 

psykologiska skolan och menade på att befria barnet och skapa en fri människa. Från den 

auktoritära metodiken rörde sig följaktligen bildundervisningen mot det fria skapandet. Även 

Bendroth Karlsson (1996) nämner det fria skapandet i sin avhandling ”Bildprojekt i förskola 

och skola: estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman”. Bendroth Karlsson (1996) hävdar 

att det saknas guidning i det fria skapandet och konsekvenserna av detta blir att ansvaret för 

bildskapandet till stor del ligger på eleverna själva. Citat från avhandlingen: 

 
Bildundervisningen kan innebära sådana mått av frihet att en del av eleverna har svårt att förstå meningen 

med uppgiften. Det ”fria” i bild blir ofta en frihet från redskap, uttalade syften eller stöd av olika slag.  

(Bendroth Karlsson, 1996 s. 284) 

 

Bendroth Karlsson (1996) menar att friheten i bildundervisningen gör att en del elever har 

svårt att klarar av uppgiften. Det saknas guidning i det fria skapandet vilket kan uppfattas vara 

oerhört svårt (Phillips, 2014). För läraren är det en större utmaning att leda eleverna att själva 

ta tag i sin frihet. Bendroth Karlsson (1996) menar vidare att det fria skapandet är utan 

redskap, uttalade syften och stöd. Om man som elev ska lyckas med det fria skapandet krävs 

metoder och verktyg för att kunna hantera det (Phillips, 2014).  

 

Grundskolans läroplan Lgr -69, -80 -11 

Bild- och teckningsundervisningen har som ovan nämnt motiverats olika under olika tider och 

under årens lopp har även läroplanerna reviderats. Skolan har alltid haft mål för sin 

verksamhet, mål som både är uttalande och outtalade, kopplade till en levande tradition 

(Lärarnas handbok, 2014). Föreskrifter som mål, innehåll, förhållningssätt och riktlinjer finns 
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i styrdokument i form av läroplaner, vilket är ett politiskt dokument och en formulering för 

vad staten vill att eleverna ska få med sig kunskapsmässigt under sin skolgång (Stensmo, 

2002). Lärare är således hänvisade att följa läroplanen och forma sin undervisning därefter.  

Under årens lopp har läroplanerna fått en mer tydlig inriktning mot stoffet vilket syns i Lgr 11 

(Skolverket, 2011). Därmed tycks lärares inflytande minska (Lärarnas handbok, 2014) 

 

Forsman (1997) tar upp synen på läroplanerna och nämner angående Lgr 94 och tidigare 

läroplaner att dessa gav stor rörelsefrihet, och därmed också ett stort ansvar till lärare.  

Utvalda rader följer nedan från Lgr 69, -80 och -11 som har med bildämnets syfte att utveckla 

elevers kreativitet; 

 

LGR -69 

Undervisningen i teckning skall tillvarata elevernas lust att uttrycka sig i bild och inriktas på att allsidigt 

utveckla deras skapande förmåga. Det ska ge dem möjlighet att fritt gestalta sina iakttagelser och 

erfarenheter och att utveckla en personlig känsla för form och färg. ( Skolverket, 1969, s.151) 

LGR -80 

Undervisningen skall stärka elevernas lust att arbeta  med bilder, möta deras behov att bearbeta och gestalta 

iakttagelser och uttrycka sina åsikter, känslor och erfarenheter och utveckla deras form- och färgsinne. 

(Skolverket, 1980, s.69) 

LGR -11 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska 

också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 

(Skolverket, 2011, s. 28) 

 

Kopplingar till det fria skapandet (Marner, 2000) kan göras till Lgr 69, där man trycker på att 

fritt gestalta och utveckla sin skapande förmåga för att kunna få en personlig känsla för form. 

Under 80-talet finns det kvar delar av det fria skapandet genom att eleven skulle mötas i sina 

behov, känslor och erfarenheter, men utvecklingen av läroplanens utformning går mot Lgr 11( 

Skolverket, 2011) tankar att eleverna ska arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 

Olika tider och samhällssvängningar har påverkat de läroplaner som skolan ska följa. Vi har 

gått mot en mer detaljstyrd läroplan. Lgr 11 (Skolverket, 2011) har tydligare inriktning i hur, 

vad och varför en elev ska lära sig bildämnet och att det ska göras på ett undersökande och 

problemlösande sätt. 

 

Förövning som metod 

Vad menas med en förövning i skolans bildundervisning? I skolan arbetar man ofta med 

bildprojekt eller teman. Ett bildprojekt är en konstnärlig arbetsprocess som innehåller olika 

stadier: förarbete (idékläckning och skisser), val för vidare bearbetning, egentligt arbete och 

slutprodukt (Forsman & Piironen, 2015). I det här examensarbetet har fokus lagts på det 

inledande stadiet, introduktionen av ett bildprojekt och förövning är ordet jag har valt att 

använda för den här inledande fasen. En beskrivning av vad en förövning innebär finns skrivet 

av Rible på ”Lärarnas riksförbund bloggar”. Rible är bildlärare och en av ämnesspanarna som 

bloggar, hon skriver följande;  
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Några metoder som jag använder för att lära eleverna utveckla sina idéer, är att ibland låta eleverna göra 

prestationsavväpnande förövningar. T.ex. teckna med fel hand, måla fult eller dra lappar med slumpade ord 

och genom överraskningsmoment och oväntade vändningar, så vips har man en början till något. Vi kan 

också brainstorma tillsammans eller ta fram tankekartor som en start. Jag erbjuder rikligt med exempel på 

vad elever har gjort eller vad andra professionella har gjort som inspirationsmaterial. (Kristina Rible, 21 

september, 2016) 

Förövningen beskrivs som en ingång till skapandeprocessen och används av Rible bland annat 

för att eleverna ska släppa på sina prestationskrav. Följande foton visar exempel på 

förövningar från min egen bildundervisning; 

 

                     
Bild 1                 Bild 2 
 

Bild 1 - Förövning i form av att på ett lekfullt sätt utforska tuschmaterialets egenskaper. Med 

olika redskap som pensel, tops, svampar, tennstickor samt vatten lär eleven känna hur tusch 

som material fungerar. Detta för att sedan kunna ta sig an bilduppgiften som handlar om att 

gestalta med uttryck i tuschteknik. 

 

Bild 2 - Förövning i form av ett utforskande skissarbete, att hitta geometriska former i sin 

omgivning. I den undersökande fasen lär eleven sig se på verkligheten ur ett annat perspektiv, 

att studera vilka geometriska former som finns och i vilka vardagsting kan man hitta dem. 

Utifrån förståelsen av de geometriska formerna får eleverna sedan bygga egna 

tredimensionella former som vidare kommer att användas i bildprojektet ”Att bygga statyer 

för vår stad med geometriska former”. 

 

Bildprojekt; ett samspel mellan elev och lärare 

Vad utgör hinder för och vad stimulerar estetisk aktivitet i ett bildprojekt frågar sig Bendroth 

Karlsson (1996) i sin avhandling. Genom sin forskning har hon undersökt och analyserat sam-

spelet mellan elev och lärare i lärarledda bildaktiviteter i förskola/skola. Ett resultat som 
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Bendroth Karlsson kom fram till i sin analys var att lärare inte alltid ger guidning fastän bild-

lärare har ett ansvar i att ge eleverna bra stöd i bildaktiviteter. Även Forsman (1997) har i sin 

licentiatavhandling fokuserat på lärares samspel med elever, detta ur lärarens perspektiv i 

möjligheten att genom positiv kommunikation påverka elevers bildskapande i bildprojekt.  

Forsmans (1997) empiriska material visade att lärare i skolan i stort var omedvetna om sin 

bildlärarroll och dess möjligheter, men ofta var skickliga, intuitiva lärare. Wetterholms (2001)     

studie förevisar liknande resultat, lärarna visade sig ha en begränsning om vilka eller 

vilken ämneskunskap i bild som kunde tillämpas i undervisningen. Möjlighet för bildlärare att 

medvetandegöra bildskapandet kan göras genom Eflands konstteorier (Bendroth Karlsson, 

1996; Forsman, 1997). 

 

Efland (1979) menar att lärare som leder bildpedagogisk verksamhet bör ha kännedom om 

konstteorierna. Detta för att lära ut bildämnet genom olika perspektiv. De konstteoretiska 

aspekterna har kopplingar mellan estetiska, psykologiska och pedagogiska riktningar. När en 

konstpedagogisk verksamhet planeras finns alltid en omedveten eller medveten påverkan av 

lärarens kunskap samt syn på människan. 

 

En förklaring till innebörden av Eflands (1979) konstteorier är följande vilket visar på olika 

ingångar till lärande. 

 

1. Konst som avbildning av naturen, där läraren ger eleverna modeller och förebilder. 

 

2. Konst som redskap, där läraren genom problemställningar ger eleven möjlighet att 

utforma sina erfarenheter. 

 

3. Konst för att gestalta känslor, där läraren ger eleverna utrymme för att skapa i en trygg 

miljö 

 

4. Konst som en fristående enhet, där läraren stimulerar elevens förmåga att lära känna 

konstens innebörd och principer. 

 

Eflands (1979) konstteorier visar på olika ingångar för att ta sig an ett bildprojekt. En 

bildlärare har utifrån konstteoriernas olika perspektiv möjlighet att forma bildprojekt, vilket 

även fordrar att elever får tid att pröva sig fram. Det behövs även en öppenhet och lekfullhet i 

undervisningen för det oförutsägbara i arbetet med materialet ska skapa en bra process hävdar 

Bendroth Karlsson (1996). 

 

Fyra estetiska lärandeformer; OM, I, MED, GENOM 

Ett annat sätt att se på lärandet i bildämnet är genom Lindströms estetiska lärandeformer ( 

2010) ett begrepp som inrättades i svensk utbildningsdebatt för ett årtionde sedan. Den 

estetiska kunskapen innebär kunskapsområden för alla lärare, inte bara bildlärare, och såväl 

alla skolämnen och skolformer påverkas (Lindström, 2010). Här finns en koppling till att lyfta 

vikten i att arbeta ämnesöverskridande i skolan. I planering av bildämnet behöver en 

bildlärare ramar och metoder att hålla sig i. Lindström (2010) har i sin taxonomi (se nedan) 

organiserat bildämnets lärprocess ur olika perspektiv. 
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I bilaga IV i ”Handbok för planering av kulturprojekt i skolan” utgiven av Kultur i väst i 

Västra Götaland skriver Lindström (2010) om de fyra estetiska lärandeformerna. Ett estetiskt 

lärande är ett lärande ur olika perspektiv liknande Eflands (1979) konstteorier. Bildprojekt kan 

skapa kunskap och förståelse genom olika ingångar beroende av teknik, material eller 

konsthistoria.  För att få en förståelse för vad estetiskt lärande är har Lindström illustrerat de 

olika lärandeformerna om, i, med och genom konst och design i tabellen nedan; 

 

Tabell 1. Estetiska lärprocesser (Lindström, 2010, s.35)  

 

Tabellen kan beskrivas på följande sätt. De första två kolumnerna har med mål att göra, 

konvergent om målet är givet på förhand till exempel att lära sig hantera material och den 

andra är divergent utifrån vad man vet och kan kombinerats på nytt sätt, ett kreativt skapande. 

De andra två kolumnerna rör egenskaper som är kopplat till medel, det vill säga hur man 

genom estetiskt lärande uppnår olika mål. Medel delas även det upp i två olika egenskaper; 

mediespecifikt lärande där budskapets form är viktigt och medieneutralt lärande då syftet 

ligger i att stödja kunskapsbildningen i andra skolämnen. 

 

I tabellens ovanstående taxonomi finns lärande OM, I, MED och GENOM som ett hjälpmedel 

för förståelsen av estetiskt lärande. 

Lärande OM syftar på material och teknik samt kunskap om olika konstnärer, stilar och 

genrer. 

Lärande I handlar ofta om experimenterande och utforskande med material och teknik så att 

man finner en specifik stämning och uttryck 

Lärande MED där är målet att integrera lärostoff  från andra ämnen tillsammans med de 

estetiska uttrycken. 

Lärande GENOM syftar slutligen till de djupgående engagemang man kan tillägna sig utifrån 

kompetenser och förhållningsätt man fått i det estiska lärandet. 
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De fyra estetiska lärandeformer kan användas för planering av bildprojekt, men som 

Lindström  (2010) menar är varken mål eller medel bättre den andra. De fyra kategorierna bör 

komplettera varandra i en samordnad estetisk tillvägagångssätt. Bildlärare kan genom tabellen 

få en översyn i vad, hur och varför bildämnet ska läras ut. 

 

Främja elevers skapandeförmåga 

En bildlärare planerar sin undervisning utifrån läroplanens mål och riktlinjer, ett av målen är 

att utveckla elevers intresse för att skapa. Lindström (2007) tar upp forskning som belyser 

barn och ungdomars skapandeförmåga i sin artikel ”Kan kreativitet läras ut”. Det Lindström 

(2007) kommit fram till är att elever behöver gott om tid så att de kan utforska sina egna idéer 

tankar. Om tid ges så kan eleverna gå på djupet med sin idé. De får plats för att misslyckas 

och ompröva i sin skapandeprocess. Eleverna bör vidare uppmuntras i att kombinera bild-

framställning utifrån att reflektera hur andra har löst uppgiften och därmed dra egna slutsatser. 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är tänkandet en kollektiv process, något 

som händer mellan människor såväl som inom dem (Säljö, 2000). 

 

Kreativitet och fantasi enligt Vygotskij  

Elever bör som ovan nämnt utveckla sin kreativitet i bildämnet. Vygotskij (1995) skriver om 

kreativitetsbegrepp i boken ”Fantasi och kreativitet i barndomen”. Han menar att den kreativa 

förmågan vi människor har, kallas för fantasi och att det inte finns någon motsättning mellan 

fantasi och verklighet. Genom fantasi tolkas känslor och erfarenhet.  

 

Kreativitet är en aktivitet som skapar något nytt, det kan handla om ett ting i den yttre världen 

eller en känsla. Vygotskij (1995) anger två typer av handlingar, den ena kan man kalla 

återskapande eller reproduktiv, vilket är sammankopplat med vårt minne. Den andra är den 

kreativa och kombinatoriska då en ny bild skapas utav tidigare intryck.  

 

Den reproduktiva handlingen utmärks av att människan upprepar och reproducerar tidigare 

skapade handlingsmönster eller repeterar spår av intryck från barndomen. Det kreativa och 

kombinatoriska handlingsmönstret är en handling som utan påverkan av tidigare erfarenheter 

och intryck organiserar och kombinerar till nya situationer. Vygotskij (1995) hävdar således 

att fantasin är underlaget för varje kreativ process. Desto rikare en människas erfarenheter är 

ju mer material för fantasi finns. Kreativa processer innebär enligt Vygotskij (1995) att man 

sorterar ut och sätter ihop detaljer som finns i ens tidigare minnesbank. Den kreativa 

förmågan kallar han för fantasi och verklighet, det vi har med från vår verklighet ger 

möjlighet till fantasi och tvärtom. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturella perspektivet  

Jag har valt att se på lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Den sociokulturella 

traditionen har sina rötter i Vygotskijs (1896-1934) tankar om lärande, språk och utveckling. 

Vygotskij var starkt engagerad i skolutveckling (Säljö, 2012), vilket gör att hans teorier är 

vanliga i skolans värld. I ett sociokulturellt perspektiv där centrala delar är lärande och 

utveckling är kommunikativa processer viktiga (Säljö, 2000). Även lärande och utveckling av 

kulturell karaktär ses som betydelsefulla. Det innebär bland annat att människan resonerar 

abstrakt och löser problem, vilket även Lgr 11(Skolverket, 2011) har anammat. I bildämnet 

ska eleverna enligt kursplanen uppmuntras i att ta egna initiativ och arbeta på ett 

undersökande och problemlösande sätt.  

 

Ett begrepp i den sociokulturella traditionen är mediering. Det innebär ”att människor 

använder redskap eller verktyg när vi ska förstå vår omvärld och agera i den” (Säljö, 2012 s. 

298). Vygotskij nämner två olika redskap: språkliga och materiella. Det språkliga redskapet är 

symboler eller tecken (bokstäver eller siffror) som vi använder oss av för att tänka och 

kommunicera med. Det handlar således om det intellektuella. Det materiella redskapet står för 

de fysiska redskapen, exempelvis ett fysiskt redskap som en pensel för att kunna måla. I 

undervisningen i bildämnet ingår olika tekniker och material att behärska där fysiska redskap 

ingår. En bildelev lär sig genom det materiella och det språklig redskapen, det vill säga 

praktisk kunskap i samspel med reflekterande samtal. ”Kunskaper och färdigheter hos 

människor är inte teoretiska eller praktiska, de är både och” (Säljö,2012 s. 301).  

 

Detta synsätt på lärande kommer finnas med längre fram i studien då empirin behandlas 

tillsammans med tidigare forskning. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

”I all forskning bör ämnet bestämma metoden” hävdar Kvale (2014 s. 144) vilket även gäller 

för denna undersökning. Som tidigare framkommit var ämnet i undersökningen bildlärares er-

farenhet och syfte av att arbeta med förövningen som metod, vilket sätt förövningen främjar 

att utveckla elevers kreativitet och intresse för att skapa samt i vilka bildprojekt bildlärare an-

vänder förövningar. För att på bästa sätt få fram kunskap om detta föll valet av metod på den 

kvalitativa forskningsintervjun, vilket utgick från interaktion mellan intervjuare och intervju-

person (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativ metod lämpar sig bra när förekomst eller jäm-

förelser i kvantiteter inte är intressant, utan när man eftersöker en förståelse av respondenter-

nas tankar, känslor och erfarenheter. I denna studie var syftet att genom kvalitativa intervjuer 

med respondenterna fånga uppfattning och upplevelser kring undervisningssituationen (Trost, 

2010), vilket också gav en sociokulturell förståelse av hur lärare lär och hur kunskaper förs 

vidare (Säljö, 2000).  

Intervjuerna var utformade med frågor som gav möjlighet att ställa följdfrågor. Kvalitén på 

data som framkom under intervjuerna var beroende av intervjuarens färdighet och ämneskun-

skap. Enligt Trost (2010) innebär kvalitativ intervju att forskaren har fokus på hur och varför, 

för att få förståelse av respondenternas syn på agerande, tänkande och resonerande.  

Syftet var att komma nära bildlärarnas syn på valt ämne, detta tolkades utifrån det sociokultu-

rella perspektivet vilket var basen för den här forskningsundersökningen. 

 

Deltagare 

Nio stycken respondenter har deltagit i studien. Spridning på ålder av bildlärare var stor från 

25 år till 63 år vilket gav en variation av yrkeserfarenhet och utbildning. Bildlärarna arbetade 

på olika skolor i olika Svenska städer, vilket även det gav en variation i hur bildlärare 

undervisar. Insamlad data kunde således visa på olikheter och likheter gällande tankar, 

erfarenhet och personlig bakgrund.  

Respondenternas bakgrund och yrkeserfarenhet varierade. Den yngsta var relativt 

nyexaminerad, med aktuell utbildningsbakgrund och de äldsta respondenterna hade en 

gedigen yrkeserfarenhet. Flera av respondenterna hade erfarenhet av att arbeta med egen 

konstnärlig verksamhet. Gemensamt var att respondenterna arbetade med att undervisa i 

bildämnet framför allt på högstadiet. 

 

Urval 

Vid urval av respondenter i syfte att göra kvalitativa intervjuer var utgångspunkten att få en 

spridning av bildlärare utifrån kompetens, erfarenhet, ålder, kön och skolor. Med hänsyn till 

de målstyrda urvalen, formade av de relevanta forskningsfrågorna, valdes ett antal lämpliga 

deltagare ut (Bryman, 2011). Dessa var bildlärarna som arbetade i skolans värld.  

Inom den kvalitativa metoden läggs vikt i att urvalet innehåller variation, för att nå en mer 

generell bild. ”Urvalet skall helst vara heterogent inom en given ram; där ska finnas variation 
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men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller avvikande” (Trost, 2010, s. 137). 

Detta eftersträvades även i denna studie. 

 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

Forskningsintervju som ovan nämnt valdes av kvalitativ karaktär och intervjufrågorna 

kopplades till undersökningens syfte och frågeställningar, se bilaga 1. Intervjufrågorna var 

enkla och relativt korta (Kvale & Brinkmann, 2014) med möjlighet till lämpliga följdfrågor.  

Intervjuaren bör enligt Kvale & Brinkmann (2014) skapa en god kontakt med respondenten 

genom att lyssna uppmärksammat och visa intresse, respekt och förståelse för vad 

respondenten säger. Som inledning bör även respondenten informeras om syfte och mål med 

intervjun. 

Utifrån urval av respondenter togs det kontakt med olika skolor; mellan och högstadium samt 

gymnasium. Skolorna var belägna i mindre städer, mellanstora städer samt en storstad i 

Sverige. För att komma i kontakt med respondenterna skickades förfrågan ut per mejl till 

bildlärare på de olika skolorna. 

Innan intervjuerna gjordes genomfördes en förintervju i syfte för att ta reda på om svaren 

belyste frågeställningarna samt för att ge träning i att ställa följdfrågor (Johansson & Svedner, 

2010). Fokus låg på att intervjua så många respondenter som möjligt ansikte mot ansikte. 

Bildlärare från annan stad samt de i tidsbrist att mötas, intervjuades via datorstödd intervju ( 

Kvale & Brinkmann, 2014) det vill säga intervju per e-post. Under några veckors tid 

genomfördes ansikte mot ansikte intervjuer och e-post intervjuer ute på skolorna i lämpliga 

rum som erbjöd lugn och ro. Ansikte mot ansikte intervjun tog ca. 30 min och spelades in med 

mobiltelefonens ljudupptagning. Sex respondenter intervjuades ansikte mot ansikte, med 

ljudupptagning. Tre respondenter genom datorstödd intervju. 

 

Databearbetning 

Databearbetningen gjordes enligt Hayes (2000) induktiva tematiska analys. Den tematiska 

analysen är ett av de vanligaste analyssätten då det gäller kvalitativa data (Bryman, 2011), 

vilket kortfattat går ut på att man delar in insamlad data i teman som sedan analyseras.  

I den här undersökningen samlades materialet in från alla intervjuer, material i form av 

ljudupptagning i mobiltelefon och e- post. Materialet transkriberades till textmassa vilket 

sedan användes för att analyseras enligt Hayes (2000) modell. Det transkriberade materialet 

lästes noggrant igenom. Intressanta enheter noterades på post-it lappar vilket därefter 

sorterades i så kallade prototeman (Hayes, 2000). De prototeman som noterats på post-it 

lappar blev följande ord; tid, gruppstorlek, läroplan, värma upp, prestationskrav, entusiasm, 

process, kommunikation och redskap & verktyg se bilaga 2. Utifrån de nio prototeman lästes 

textmaterialet igen för att finna relevant material. Syftet var att hitta ord som sedan kom att bli 

teman det vill säga områden som behandlar samma ämne. När relevant material för varje 

prototema framträtt tog de slutligen temana form. Dessa teman användes för analys och 

resultat av insamlat intervju material. Analys av vilka syften bildlärare har att arbeta med 

förövningar i bildprojekt samt på vilket sätt lärare försöker att påverka elevers kreativitet och 

intresse för att skapa genom förövningar. 
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I resultat och analysdelen analyserades även empirin genom Eflands (1979) konstteorier och 

Lindströms ( 2010) fyra estetiska lärandeformer OM, I, MED, GENOM . Detta för att ta reda 

på i vilka bildprojekt bildlärare använder förövningar. 

 

Reliabilitet och validitet 

Data som samlats in för en den här studien har varit via de  kvalitativa forskningsintervjuerna. 

Om mätningen för en studie ska stå för reliabilitet menas det med att intervjuerna ska vara 

tillförlitliga. Respondenter ska ha frågats på samma sätt och situationen ska ha sett likadant ut 

för alla. En mätning menar Trost (2010) ska kunna göras om en annan tidpunkt och ge samma 

resultat.  

Vid kvalitativa intervjuer är oföränderlighet inte aktuellt på samma sätt som vid kvantitativa 

studier (Trost, 2010). I de kvalitativa studierna ligger intresset på just förändring, vilket gör att 

reliabiliteten inte mätas på samma sätt som vid kvantitativa studier. I den här undersökningen 

fick respondenterna samma intervjufrågor vilket är en styrka för reliabiliteten. Sex 

respondenter intervjuades i ca 30 minuter ansikte mot ansikte i samma typ av miljö, i lugn och 

ro i ett avgränsat rum. Tre respondenter intervjuades per e-post vilket medförde att det inte 

gavs möjlighet att ställa följdfrågor och få fylliga svar. Intervjusituationen var därför olika för  

respondenterna vilket medförde en svaghet i reliabilitet för studien.  

Validiteten för en studie menas med att forskningen ska mäta det den är avsatt att mäta det vill 

säga studien visar giltighet (Stensmo, 2002). En giltighet för en undersökning handlar enligt 

Kvale & Brinkmann (2014) om att tillförlitligheten på intervjuerna är av bra kvalitet. Genom 

de kvalitativa intervjuerna mättes bildlärares syfte och erfarenhet av att arbeta med 

förövningen i bildprojekt, på vilket sätt förövningen påverkar elevers kreativitet och intresse 

för att skapa samt i vilka bildprojekt bildlärare använder förövningar. Mätningen gjordes 

utifrån bildlärares perspektiv på ämnet i relation till studiens frågeställningar. Studien mätte 

således det som den skulle mätas. De bildlärare som blev intervjuade arbetade på olika skolor, 

på olika plats i Sverige samt hade spridning i åldrar och med olika bakgrund. Spridningen av 

bildlärare blev stor, det empiriska materialet av studien visar således på god validitet. 

 

Etiska överväganden 

De bildlärare som förfrågats om att bli intervjuade kontaktades per mejl. I mejlet bifogades 

information om vilket syfte undersökningen hade samt att intervjun var anonym, frivillig och 

utifrån personens egna villkor. Studien följde forskningsetiska regler vilket innebar att den 

svarade upp mot individskydd i forskningsetik, information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (Stensmo, 2002). Information i form av att deltagandet var frivilligt, respondenterna 

hade rätt i att avbryta sin medverkan när helst de önskade. Samtycke stod för att den 

deltagande respondenten hade rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de skulle delta i 

intervju situationen. Respondenterna kunde välja att avbryta sin medverkan om så önskades. 

Konfidentialitet i studien innebar att respondenternas känsliga uppgifter förvaras och 

behandlas så att det inte går att identifieras. Nyttjande av personuppgifter från respondenterna 

får inte användas och utlånas för vinstinriktat eller icke – vetenskapligt syfte.  
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Resultat och analys 
 

Insamlad data analyserades genom framtagna teman från den induktiva tematiska analysen 

(Hayes, 2000). Teman med följande ord; Värma upp, Redskap och verktyg, Tid, Entusiasm 

som inspiration samt Skapandeprocess med kommunikation. Varje tema presenteras här med 

relevant data samt stödjande citat från empirin. Även kopplingar till vilka syften bildlärare har 

av att arbeta med förövningar till bildprojekt samt på vilket sätt lärare försöker att påverka 

elevers kreativitet och intresse för att skapa genom förövningar.  

Resultat och analys har även gjorts utifrån Eflands (1979) konstteorier och Lindströms (2010) 

fyra estetiska lärandeformer OM, I, MED, GENOM, vilka har tagits upp i litteraturavsnittet. 

Detta för att ta reda på i vilka bildprojekt bildlärare använder förövningar. 

 

Värma upp 

Respondenter hade erfarenhet av att arbeta med förövningar av vilka hade olika syften och 

mål. En respondent beskrev utifrån sina erfarenheter förövningen som en uppvärmning för 

eleverna. Syftet är att eleverna lättare tar sig an uppgiften i bildprojektet och på så sätt 

kommer längre i sitt skapande. Det kan t.ex. handla om att eleverna får utrymme i att känna 

sig trygga i sitt skapande eller att fylla på med egna uttryck som ger möjlighet till utveckling. 

Respondenterna menade vidare att förövningen har möjlighet att påverka eleverna positivt 

genom att fånga upp de som inte vågar och vill, och locka till kreativitet och intresse för att 

skapa inför ett tema/ bildprojekt. 

 

” Genom förövningen släpper de loss, värmer upp, med gruppövningar lär de av varandra”  

 

” Ofta tycker jag att det kan vara en fördel att förövningen utgör en värderingsfri zon som inte 

nödvändigtvis behöver vara betygsgrundande. Detta för att lek och experimenterande med 

t.ex. material och teknik kan vara viktiga delar i att utforska möjligheter och begränsningar, 

utan att vara allt för fokuserad på ett lyckat resultat.”  

 

Respondenterna menade att en förövning är som idrottsämnets uppvärmning. Eleven går inte 

igång på en uppgift direkt utan behöver värma upp, bli varm i kläderna. Det kan innebära 

förlösande övningar som att teckna fult, lära känna materialet, att själva laborera. Helt enkelt 

att få eleverna i stämning så de vaknar till och bli trygga i bildsalen. 

 

Redskap och verktyg 

För att kunna skapa var respondenterna övertygade om att eleverna behöver bli förtrogen 

materialet, verktygen eller tekniker. Respondenterna beskrev att bli förtrogna verktyg har stor 

betydelse för hur eleverna tar sig an kunskap. Detta kan appliceras och styrkas av det 

sociokulturella perspektivet, som hänvisar till mediering. Först då kan eleven också få större 

valmöjlighet i att leverera i sin skapandeprocess. För en elev med flera valmöjligheter kan 
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även kreativitet och intresse för att skapa väckas menade respondenterna. Bildlärarna ansåg 

således att förövningen ger redskap och verktyg för att förbereda eleven inför ett bildprojekt 

vilket var ett av deras syften. 

 

”Utforskandet i en förövning kan väcka intresse och idéer och på så sätt ge upphov till 

möjliga vägar vidare i ett bildprojekt. Förövningen kan ge hantverksmässiga färdigheter som 

kan överbygga vad eleven vill och vad de kan förmedla” 

 

Respondenterna diskuterad att det krävs att man som lärare lär känna gruppen för att förstå 

vad eleverna behöver. En förövning kan ha i syfte att för bildläraren läsa av var eleven 

befinner sig kunskapsmässigt. En respondent berättade att det kan visa sig att man som lärare 

ibland har satt ribban för högt i uppgiften, man får inte med sig eleverna utan måste ändra på 

innehållet. Eleven behöver kanske få tillgång till att behärska en teknik. 

 

”Typiskt för en förövning är att det ska landa i hjärtat och sen får eleven jobba fritt med 

exteriörer och interiörer, då har eleven redskapen att göra det själv” 

 

Tid 

Tiden är något som återkom i varje intervju. Samtliga bildlärare tog upp tiden som en 

bristvara. Det kunde handla om den begränsade lektionstiden på 60 minuter. Om man ska gå 

in i den kreativa processen så tar det tid, då kan det finnas begränsningar i att använda 

förövningar och man får helt enkelt välja bort den. Respondenterna menade att det även har 

att göra med storleken på klass, det är inte så optimala förutsättningar att vara 30 elever i en 

klass. 

 

”Tidsmässigt, förövningen tar tid från de korta lektionerna på 60 minuter. Mängden elever,  

man inte hinner ge så mycket individuell stöttning som man skulle vilja” 

 

Respondenterna var eniga om att mindre grupper främjar utvecklingen av elevers kreativitet 

och intresse för att skapa, just för att kunna arbeta med det individuella. Genom att man har 

mindre klasser så skapas det mer tid till varje elev. På grund av tidsbristen är det inte helt 

givet att använda sig av förövningen som metod ansåg respondenterna. Däremot menade en  

respondent att när förövningen har blivit en vana, så har man som lärare vunnit tid bara 

genom att ha motiverade elever och därmed blir det en investering av tid. Det märktes att det 

var ett aktuellt ämne eftersom samtliga respondenter diskuterade om tid och gruppstorlekar i 

förhållande till undervisningen. Alla respondenter var övertygade om att de har för kort 

undervisningstid men att det kan finnas lösningar som t.ex. genom att arbeta 

ämnesöverskridande och på så sätt frigöra tid och arbeta långsiktigt. 
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”När jag jobbade med ett annat ämne som t.ex. teknik, då hann eleverna med att tänka och 

göra fel" 

 

Man kan inte ha en förövning till varje enskilt bildprojekt hävdade flera respondenter. 

Tidspress finns i kravet att uppfylla alla mål enligt läroplanen. Däremot kan man genom 

planering påverka tiden hävdade en respondent. 

 

”…tiden är en begränsning, fast det beror ju på hur man prioriterar, en förövning kan också 

vara en minut.” 

 

Entusiasm som inspiration 

Ett flertal av respondenterna pratade om glädje och entusiasm i skapandet. De menade att 

genom egen entusiasm blir eleverna engagerade och själva drivande. Det gäller som lärare att 

påvisa det roliga i att arbeta med bildämnet. Ett syfte med förövning är att med sin entusiasm 

inspirera och att fånga elevernas kreativitet och intresse för att skapa. 

 

”Jag som lärare är entusiastisk  och det smittar nog av sig på eleverna.” 

 

Även hur en bildlärare beter sig i bildsalen är av betydelse, det visar hur eleverna kan förhålla 

sig till bildämnet. En respondent menade att har man lyckats inspirera eleverna så har man 

också tänt en gnista hos dem. En förövning tyckte respondenterna syftar till att väcka 

nyfikenhet och ett sätt att leka sig fram. 

 

”Eleverna blir nöjda när de har skapat något som de inte visste att de kunde förut.” 

 

Några av respondenterna tog upp aspekten att inte kunna vara entusiastisk som lärare. Det kan 

handla om att man har blivit påtvingad att utföra vissa uppgifter från högre ledning. Även  

stressen i att teknik inte fungerar på skolan finns. En respondent berättade att man som lärare 

inte kan visa entusiasm inför eleverna när de får sitta och vänta på att tekniska problem ska 

lösa sig. Vissa klasser är stökiga och har besvärliga elever, nämnde en respondent. Man orkar 

inte vara en entusiastisk lärare då. Vidare pratade flera respondenter om vikten att själva få 

påfyllning. Är man som lärare tom på idéer, då är man ingen inspirerande och bra lärare. 

 

” Jag skulle behöva gå på kurser, mässor och träffa konstnärer och bli själv inspirerad. Man 

har då något att berätta för sina elever, visa sin entusiasm.” 
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Skapandeprocess med kommunikation 

I en skapandeprocess är oftast ingången att starta med en förövning, det ansåg alla 

respondenter förutom en. 

 

” Förövningar är ofta  instrumentella och ointressanta för eleverna och bygger på en över 

hundraårig tradition av att avbilda” 

 

Respondenten var inte positiv till förövningar utan kopplade ihop det med en gammal 

tradition. De övriga respondenters erfarenheter var däremot positiv. Förövningen ansågs som 

ovan nämnt ha i syfte att vara en ingång till skapandeprocessen. En process som för eleverna 

är viktig att lära sig förstå när det funkar och inte funkar. En av respondenterna såg 

förövningen som en naturlig del i skapandeprocessen men har själv inte använt själva ordet 

förövning utan tänker på förövningen som en introduktion till ett bildprojekt. 

 

 ” Förövningen är ju egentligen jobbet av en skapandeprocess, när man väl har bestämt sig 

då är det bara att köra, man kan tekniken” 

 

En del av respondenterna kom in på bedömningen i bildskapandet. Bedömning kan ha en 

hämmande effekt på kreativitet och intresse för att skapa, eleven hamnar i att fokusera på att 

prestera för ett betyg. I en skapandeprocess måste man som lärare hitta elevernas lust till att 

skapa för att det ska utveckla kreativt tänkande. En lust till att skapa kan tändas genom att 

göra en inspirerande förövning där meningen är att få leka och experimentera med material på 

ett undersökande sätt. 

 

” det kan vara en start att via resonemang utgå från bilder och se hur man går vidare i 

projektet” 

 

Respondenterna tog upp samtalen i skapandeprocessen, de ansåg att det var en viktig del. Det 

handlar till exempel om att i en förövning resonera och framföra syfte och mål i bildprojektet. 

Eller att efter en förövning ha en diskussion med eleverna kring det som har gjorts föregående 

lektion och då gärna i grupp.  

 

 ” Man stödjer elevers kreativitet genom att vara en lyssnad inspiratör.” 

 

Respondenterna menade att genom samtal kan man som lärare läsa av var eleven befinner sig 

och detta i en enkel förövning genom att ställa rätt frågor som uppmuntra till reflektion.  

 

” Samtalen är väldigt viktiga men det är viktigt att de kommer i rätt läge så att de inte bryter 

in fel.” 
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Samtliga respondenter pratade om vikten i att kommunicera. Det kan handla om hur man i en 

förövning presenterar en uppgift eller att man genom kommunikation leder skapandet vidare 

via olika resonemang. Respondenterna påpekade även på risken i att ha en mindre genomtänkt 

kommunikation. Som lärare kan man tappa elevernas fokus och misslyckas med att framföra 

sitt mål med projektet. Samtliga respondenter ansåg att i skapandeprocessen är 

kommunikation en viktig del som för det skapande arbetet framåt. Det ansåg också att det är 

viktigt hur samtalet är upplagt. 

 

Eflands konstteorier och Lindströms estetiska lärandeformer 

En av frågeställningarna i detta arbete var i vilka bildprojekt som förövningar används. 

Respondenterna berättade i de kvalitativa intervjuerna att de arbetar med förövningar på olika 

sätt, men säger även att de inte använder förövningar till varje bildprojekt. Lärare kan skapa 

olika ingångar till lärande för eleven när de ska ta sig an uppgifter i bildprojektet, exempel på 

detta är nämnda Efland (1979) och Lindström (2010) som tidigare tagits upp i 

litteraturgenomgången. 

Jag kopplar i följande stycke respondenternas exempel på förövningar till Eflands (1979) 

konstteorier och Lindströms (2010) fyra estetiska lärandeformer för att ta reda på i vilka 

bildprojekt bildlärare använder förövningar. Samma exempel av förövningar som 

respondenterna berättat om, sorteras in under respektive konstteorier (Efland, 1979) och 

estetiska lärandeformer (Lindström, 2010).  

 

Eflands konstteorier 

1. Konst som avbildning av naturen, där läraren ger eleverna modeller och 

förebilder 
 

Ett exempel som respondenten tar upp där förövning används, och som kan kopplas till 

Eflands konstteorier (1979) handlar om att i en förövning ge eleverna förebilder genom att gå 

på en utställning eller se på ett bildspel för att få idéer till uppgiften i bildprojektet.  

 

En annan respondent menar att i en förövning ge eleverna kunskap om en konstbild som 

modell. Man kan som lärare prata om bildens historia och se på detaljerna. På så vis får 

eleverna en djupare inblick i konsten vilket gör att det är lättare att komma igång med 

bildprojektet, eleverna blir inspirerade.  

 
2. Konst som redskap, där läraren genom problemställningar ger eleven 

möjlighet att utforma sina erfarenheter 

 

En förövning handlar enligt flera respondenter om att förbereda sig inför ett bildprojekt och få 

redskap i form av lek och experimenterande av material eller teknik. Utforskandet kan väcka 

intresse och tankar till vidare idéer och möjliga vägar in i ett bildprojekt. 

 

En respondent tänker på förövningen som att ge eleverna redskap i att på ett väldigt enkelt sätt 

skissa med papper och penna i lekfullhet utan prestation. Övningen öppnar upp för elevers 

nyfikenhet och via resonemang går de vidare med sina erfarenheter i bildprojektet.  
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Ett bildprojekt som respondenterna berättade om handlar om att rita serier. Innan själva 

serietecknandet, får eleverna redskap genom en förövning ett träningsblad med tips, teknik 

och idéer.  

 

Andra bildprojekt som kopplas till Eflands konstteorier (1979) är ett bildprojekt med lera. 

Respondenten berättade att innan själva uppgiften ges eleverna möjlighet att i en förövning 

lära känna materialet, ta på leran och förstå hur man ska handskas med lerverktygen. 

 

En respondent tänker på att en förövning är att utvärdera efter att ha arbetat med ett 

bildprojekt. Eleverna får möjlighet att tänka på vad som blev bra i projektet och få verktyg i 

form av insikt och erfarenhet som kan utvecklas vidare. 

 
3. Konst för att gestalta känslor, där läraren ger eleverna utrymme för att skapa 

i en trygg miljö 

 

Ett bildprojekt kan innebära att man arbetar med att gestalta en känsla berättar en respondent. 

En förövning kan leda in eleven in i uttrycket genom att ge förståelse för att färger kan 

gestaltar olika känslor, tankar för att förmedla till exempel frihet.  

 

En respondent har arbetat med känslor, de har tittat på Edvard Munchs tavla ”Skriet” och 

pratat om hur han kände. Eleverna fick måla sina mardrömmar och förövningen blev att lära 

känna materialet pastellkrita och vattenfärger hur det fungerar för att kunna uttrycka det 

eleven vill gestalta. 

 
5.Konst som en fristående enhet, där läraren stimulerar elevens förmåga att 

lära känna konstens innebörd och principer. 

 

I förövningar kan man lära genom olika teorier och bli bekant med konstens innebörd. Teorier 

som har med linjer, former, färger, nyanser, perspektiv och struktur. Eleverna lär sig, berättar 

respondenten genom kroppen som de har nytta av innan huvuduppgiften i bildprojektet.  

 

Lindströms estetiska lärande former 

Lärande OM syftar på material och teknik samt kunskap om olika konstnärer, 

stilar och genrer. Konvergent lärande. 

Ett exempel på förövning som används i bildprojekt och kan kopplas till Lindströms (2010) 

estetiska lärandeformer handlar enligt om en respondent att med eleverna gå på en utställning 

och få kunskap om konst. Genom detta för de en diskussion för att sedan få kunskap om stilar 

och genrer som sedan används i bildprojektet. 

 

En annan respondent berättar om ett bildprojekt där förövningen har som mål att ge eleverna 

kunskap om en specifik konstnär via en konstbild. Man kan som lärare prata om bildens 

historia och titta på detaljerna. På så vis får eleverna en djupare inblick i konsten vilket gör att 

det är lättare att komma igång med bildprojektet, eleverna blir inspirerade.  
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Ett annat bildprojekt som kopplas till Lindströms (2010) estetiska lärande former handlar om 

att rita serier. Innan själva serietecknandet, får eleverna göra en förövning i form av ett 

träningsblad med tips, teknik och idéer samt titta på hur pratbubblor ser ut.  

 

Andra exempel på bildprojekt kan vara att eleverna ska arbeta med lera enligt en respondent. 

Innan själva uppgiften får eleverna göra en förövning och lära känna materialet, ta på leran 

och lära sig tekniken och förstå hur man ska handskas med lerverktygen. 

 

I förövningar kan man lära om olika teorier. Teorier som har med teknik gällande linjer, 

former, färger, nyanser, rum-perspektiv och struktur. Eleverna kan även lära genom övningar 

med kroppen innan huvuduppgiften i bildprojektet.  

 

Lärande I handlar ofta om experimenterande och utforskande med material och 

teknik så att man finner en specifik stämning och uttryck. Divergent lärande. 

En förövning vilket också kopplas till Lindströms (2010) estetiska lärande former handlar 

enligt  respondenterna om att förbereda sig inför ett bildprojekt. Eleven får leka och 

experimentera med material eller teknik. Utforskandet väcker intresse och tankar till vidare 

idéer och möjliga vägar in i ett bildprojekt. 

 

En respondent tänker på förövningen som att på ett väldigt enkelt sätt skissa med papper och 

penna i en utforskande lekfullhet utan prestation. Övningen öppna upp för elevers nyfikenhet 

och sedan via resonemang går man vidare med uppgiften i bildprojektet. 

 

En respondent berättar om ett bildprojekt där de har arbetat med känslor och uttryck. De har 

tittat på Edvard Munchs tavla ”Skriet” och pratat om hur han kände. Eleverna fick sedan måla 

sina mardrömmar och förövningen var då att lära känna materialet, pastellkrita och 

vattenfärger för att kunna fånga uttrycket i sin mardröm. 

 

Lärande MED där är målet att integrera lärostoff  från andra ämnen tillsammans med 

de estetiska uttrycken. Konvergent lärande. 

Ett bildprojekt kan innebära att man arbetar med budskap berättar en respondent. Är 

budskapet frihet, har tekniken ingen relevans. En förövning kan leda in eleven in i uttrycket 

genom att förstå att färger kan gestaltar olika uttryck för att förmedla ordet frihet.  

 

Lärande GENOM syftar till de djupgående engagemang man kan tillägna sig utifrån 

kompetenser och förhållningsätt man fått i det estiska lärandet. Divergent lärande. 

En respondent tänker på att en förövning är att utvärdera efter att ha arbetat med ett 

bildprojekt. Eleverna får möjlighet att tänka på vad som blev bra i projektet och vad man har 

lärt sig och kan utvecklas vidare.  

 

Sammanfattningsvis berättade respondenterna att förövningar används i olika typer av 

bildprojekt. Övervägande exempel på förövningarna som bildlärarna beskrev handlade om 

konst som redskap och lärande om material och teknik. Ingen av respondenterna nämnde 

Eflands (1979) eller Lindströms (2010) teorier, de berättade utifrån sina olika erfarenheter av 

att introducera bildprojekt i sin bildundervisning. 



 

20 

 

Diskussion 
 

Min avsikt med undersökningen har varit att ta reda på vilket syfte bildlärare har av att 

använda förövningar i bildprojekt och på vilket sätt bildlärare försöker påverka elevers 

kreativitet och intresse för att skapa. Jag har även undersökt i vilka bildprojekt bildlärare 

använder förövningar. Diskussionen kommer att innehålla slutsatser i relation till tidigare 

forskning och teori. Detta för att ge en översikt av vad som finns att lära av studien, lärdomar 

som kan komma att användas i skolans bildundervisning. 

 

Metoddiskussion 

I studien användes kvalitativa intervjuer i syfte att undersöka bildämnet ur ett bildpedagogiskt 

perspektiv och detta ur bildlärares perspektiv. Kvalitativ metod fokuserar på att eftersöka en 

förståelse för respondenternas tankar, känslor och erfarenheter, vilket även var detta arbetes 

fokus. Därmed var  kvalitativa intervjuer bäst lämpad. Hade en jämförelse i kvantiteter varit 

intressant, skulle en kvantitativ metod valts, som riktar sig i att söka efter beteende hos större 

grupper (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Kunde undersökningen ha gjorts på ett annat sätt och gav den valda metoden en sann bild av 

verkligheten jag ville komma åt (Stensmo, 2002)? I urvalet intervjuades nio bildlärare som 

arbetade på olika skolor, på olika plats i Sverige samt hade spridning i åldrar med olika 

bakgrund. Spridningen av bildlärare blev stor, vilket visade på god validitet. Sex respondenter 

intervjuades i ca 30 minuter ansikte mot ansikte i samma typ av miljö. Tre respondenter 

intervjuades per e-post vilket medförde att det inte gavs möjlighet att ställa följdfrågor som 

skulle kunnat ge fylligare svar. Detta var en brist i undersökningen vilket gjorde att 

reliabiliteten försvagades. Även om det fanns skillnad i intervjuform så ansåg jag att 

intervjumaterialet från e-post var av intresse och gav viktig information för undersökningen.  

Gav den valda metoden en sann bild är svårt att säga. Spridningen av bildlärares erfarenhet 

medförde en variation av verklighetsupplevelser. En aspekt som påtalar att verkligheten har 

fler dimensioner än vad som presenterats här, är att det endast är bildlärare som har 

intervjuats. Dock var dessa i fokus i studien, men man kan spekulera om hur resultatet skulle 

sett ut om man även hade intervjuat bildelever samt gjort någon klassrumsobservation. 

Klassrumsobservationer använde sig Forsman (1997) av i sin forskning av lärares samspel 

med elever, då hon synliggör samtalet under bildprocessens olika moment. I den här 

undersökningen skulle det med fördel gett undersökningen en inblick i 

klassrumsundervisningen, och fångat bildlärare och elevers samspel. Man skulle även kunna 

få insyn i elevernas arbetsprocess.  

En utveckling på studien skulle som förslag vara att intervjua elever samt göra någon  

klassrumsobservation, det  skulle som sagt kunna leda till att få en bredare empiri av studien.  

 

Resultatdiskussion 

Min studie visade på att samtliga bildlärare har erfarenhet av förövningar i bildprojekt. 

Erfarenheter med olika didaktiska perspektiv, vilket beskrevs ha varierande syften och mål. I 

resultat och analysavsnittet presenterades och analyserades fem teman; Värma upp, Redskap 
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och verktyg, Tid, Entusiasm som inspiration samt Skapandeprocess med kommunikation. 

Dessa teman handlade om olika syften för en förövning i bildprojekt har samt hur bildlärarna 

tillsammans med eleverna arbetar i skapandeprocessen för att utveckla intresse att skapa på ett 

kreativt sätt i bildprojekt. Det framkom att förövning har flera olika syften, ett av dem var att 

fungera som en uppvärmning, för att eleverna ska få möjlighet att skapa i en värderingsfri  

zon. Syftet med en förövning kunde även handla om att med entusiasm inspirera och att fånga 

elevernas kreativitet och intresse för att skapa. I resultatet togs det under Skapandeprocess och 

kommunikation upp att en förövning kan vara att läraren leder skapandet genom olika 

resonemang. Detta tyder på att förövningar visar kopplingar till det sociokulturella synsättet 

på lärande och kunskap där bland annat kommunikativa processer ses som betydelsefulla 

(Säljö, 2000). Genom att läraren diskuterar med eleverna kring det som har gjorts föregående 

lektion lär de och kan ta med sig erfarenheter till nästa projekt. 

 

Tidigare forskning visade på att lärare i skolan i stort var omedvetna om sin bildlärarroll 

(Forsmans, 1997) samt att lärarna hade en begränsning om vilka eller vilken ämneskunskaper 

i bild som borde tillämpas i undervisningen (Wetterholm, 2001). I den här  undersökningen 

gav dagens bildlärare ett intryck av att ha kompetens och att de är väl insatta i hur, vad och 

varför man ska lära ut bildämnet. I skolans läroplan står just riktlinjer och mål för vad en 

bildlärare ska lära ut i bildämnet, som också har sett olika ut genom tiderna. Med tiden har 

läroplanerna fått en tydligare inriktning mot stoffet, Lgr 11 (Lärarnas handbok, 2014) vilket 

visades i de samtal jag hade med bildlärarna. Bildlärarna uppvisade sig ha pedagogisk och 

didaktisk medvetenhet. 

 

Respondenterna var i stort sett positiva till förövningar i bildprojekt. Men i empirin urskildes 

en avvikelse, en bildlärare ansåg metoden vara instrumentell och bygger på en över 

hundraårig tradition av att avbilda. Bildlärarens syn på att förövningen tillhör en föråldrad 

skola kopplar jag till vad Marner (2002) kallar den auktoritära metodiken i sin 

forskningsartikel. Den auktoritära metodiken innebar att eleven var tvungen att behärska de 

första genomgångna stadierna för att sedan få gå vidare till de andra. Kritik mot den här 

metoden uppstod vilket också kan vara en bakomliggande orsak av bildlärarens negativa 

inställning till förövningar som metod; metoden upplevs som styrande och låter inte eleven 

skapa fritt utifrån sin personlighet. Från den auktoritära metodikens undervisningsmetod 

rördes sig 1960-talets teckningsundervisning mot det fria skapandet, vilket idag skulle kunna 

vara ett av bildlärarens mål med undervisningen. Av den nämnda avvikelsen framgår att spår 

lever kvar som en del av kulturen i bildämnet (Marner, 2002). 

 

Som tidigare framkommit finns det i den sociokulturella traditionen begreppet mediering, 

vilket berör två redskap: språkliga och materiella (Säljö, 2012). Studien indikerar på att båda 

redskapen används av bildlärarna i bildundervisningen. Om man ser på det materiella 

begreppet, antydde empirin att eleverna i förövningen får möjlighet att utforska och bli 

förtrogen ett material och verktyg, det vill säga att behärska de fysiska redskapen. Fysiska 

redskap som lerverktyg till att forma lera. Enligt det språkliga begreppet används symboler 

eller tecken (bokstäver eller siffror) för att tänka och kommunicera med. Kommunikation i 

form av till exempel att i en förövning resonera och för lärarens del framföra syfte och mål i 

bildprojekt. 
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I studien nämner bildlärarna att bedömning är förödande för kreativiteten. Vygotskij (1995) 

beskriver kreativitet som en aktivitet som skapar något nytt. Bedömning kan således upplevas 

som ett hinder för eleverna då de ska utveckla sin kreativitet och skapa nytt. Förövningen 

menade bildlärare kan ha i syfte att vara en motvikt till detta och istället främja för lust till att 

skapa. Genom inspirerande förövningar som innebär att lekfullt experimentera med material 

och teknik. 

 

Ur empirin framkom att bildlärare ser på tiden som ett hinder. För att elever ska kunna arbeta 

kreativt och skaffa sig kunskap inom bildämnet så tar det tid. Även Lindström (2007) tar upp 

tiden i sin forskning då han menar att elever behöver just gott om tid så att de kan utforska 

sina egna idéer och tankar. Bildlärare visade sig uppleva tiden som en begränsning, man 

hinner inte alltid med förövningar. Förutom tiden pratade bildlärarna om de stora klasserna 

vilket gör att lärarna har svårt att nå alla elever. Det optimala för att främja elevers kreativitet 

skulle vara att arbeta i halvklass. Tiden ansågs vara en bristvara men en bildlärare menar sig 

ha en lösning på problemet. Genom att arbeta ämnesövergripande samt att använda sig av 

korta förövningar skulle man kunna vinna tid. Senaste läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011) har 

fått en tydligare inriktning mot stoffet med fler ämnesmål, antydningar från bildlärare visade i 

studien att det fanns en press i att uppfylla alla mål i läroplanen. 

 

I studien diskuterade bildlärarna om entusiasm som inspiration med positivt och negativt 

innebörd. Bildlärarna ansåg att man som lärare själv behöver visa att det är roligt att arbeta 

med bildämnet. En förövning kan med sin entusiasm inspirera och fånga elevernas intresse 

och engagemang. Men bildlärarna nämnde att man inte alltid kan visa entusiasm och vara en 

inspirerande lärare. Svårigheter bildlärarna nämnde var, krånglande teknik vilket var en 

stressfaktor, när man som lärare blivit påtvingad att utföra vissa uppgifter från högre ledning 

eller stökiga elever som är svåra att nå. Studien visade att bildlärarna upplevde att de själva 

behövde få påfyllning av idéer och egen inspiration, detta som en lösning på viljan att 

inspirera andra, främst elever. Men det är inte bara bildlärare som ska inspirera eleverna. 

Lindström (2007) menar att eleverna dem emellan bör uppmuntras i bildframställning utifrån 

att reflektera hur var och en har löst uppgiften och därmed dra slutsatser.  

 

I vilka bildprojekt används förövningar? I analys och resultat delen sorterades  

respondenternas berättelser om hur de arbetar med förövningar i olika bildprojekt in under 

Eflands (1979) konstteorier och Lindströms (2010) fyra estetiska lärandeformer. Konstteorier 

som medvetandegör bildskapandet och estetiska lärandeformer som ger bildlärare ramar och 

metoder. Ramar och metoder som jag i inledningen av detta arbete beskrevs ha saknat under 

min egen skolgång.  

 

Konst som redskap, där läraren genom problemställningar ger eleven möjlighet att utforma 

sina erfarenheter (Eflands, 1979)  och lärande OM som syftar på material och teknik samt 

kunskap om olika konstnärer, stilar och genrer (Lindströms, 2010) visar sig ha flest exempel 

på förövningar i bildprojekt. I båda teorierna får eleverna ramar och metoder att lära sig 

behärska teknik och material på ett lekfullt och experimenterande sätt. Vilket tyder på att 

eleverna får arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt precis som bildämnet har i 

syfte, Lgr 11 (Skolverket, 2011). Jag ser här en förskjutning från Lgr 69 ( Skolverket, 1969) 

då eleven fritt skulle gestalta sina iakttagelser och erfarenheter för att utveckla en personlig 

känsla för form och färg, till Lgr 11 (Skolverket, 2011) där eleven ska lära sig behärska teknik 
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och material på ett undersökande och problemlösande sätt. Studien visar att dagens bildelever 

får ramar och metoder i undervisningen till skillnad av den frihet i bildundervisningen som 

Bendroth Karlsson (1996) nämner i sin forskning. Friheten i undervisningen som Bendroth 

Karlsson (1996) menar gör att en del elever har svårt att klarar uppgiften. Det fria skapandet 

som hon ansåg vara utan redskap, uttalade syften och stöd.  

 

Wetterholm (2001) hävdar att det finns dokumenterade brister om tidigare forskning i 

bildämnet ur ett bildpedagogiskt perspektiv. Även om det inte ligger stort fokus på forskning 

kring detta ämne, så kan bildlärare i Sverige få ramar och metoder för sin bildundervisning 

genom Eflands (1979) konstteorier och Lindströms (2010) fyra estetiska lärandeformerna. 

Respondenternas berättelser om hur de arbetar med förövningar i bildprojekt visar att 

bildlärare använder förövningar i alla Eflands (1979) och Lindströms (2010) teorier men att 

fokus ligger på att ge eleverna ramar och metoder i att lära sig behärska teknik och material på 

ett lekfullt och experimenterande sätt.   

  

Den slutats jag gör i den här studien är att de intervjuade bildlärarna upplevs som kunniga och 

engagerade i sitt ämne. De har olika syfte och mål av att arbeta med förövningen som metod, 

något som generellt visade sig vara av positiv innebörd. Förövningen främjar enligt 

bildlärarna utvecklingen av elevers kreativitet och har en möjlighet att öka intresset för att 

skapa. Hinder som bildlärare upplevde var tiden, som kan ha en koppling till Lgr 11 

(Skolverket) alla kunskapsmål att uppfylla. Förövningar används i olika bildprojekt och kan 

sorteras in under Eflands (1997) och Lindströms (2010) teorier men fokus ligger främst på att 

ge elever ramar och verktyg i att behärska teknik och material. 

Det fanns även en önskan av bildlärare om att få påfyllning av ämneskunskap för att få  

inspiration. 

Avslutningsvis så anser jag att denna studie visar på bildämnets egenvärde i skolan och dess 

möjligheter i att till exempel arbeta ämnesövergripande med andra skolämnen samt ge andra 

bildlärare inspiration. 

 

Slutligen ett tack till alla respondenter!  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor för bildlärare som undervisar elever i grundskola 

och gymnasieskola 

 

I grundskolans läroplan står det som syfte i bildämnet; 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att 

skapa.” (Lgr11 Skolverket,2011) 

 

 

o Berätta lite om din bakgrund, ålder, erfarenhet av att undervisa i ämnet bild? 

 

o Kan du beskriva vad en förövning i ett bildprojekt är för dig? 

 

o Vilka personliga/ yrkesmässiga erfarenheter har du med dig som påverkar ditt val av att 

arbeta med förövning som metod? 

 

o Upplever du att du som bildlärare fångar upp elevers kreativitet och intresse för att 

skapa? Ge ett konkret exempel hur. 

 

o Beskriv vad ett lyckat och ett misslyckat bildprojekt innebär för dig. 

 

o Vilka begränsningar upplever du att arbeta med förövningar som metod? 

 

o Vilka fördelar finner du i att arbeta med förövningar som metod? 

 

o Vad skulle du som lärare behöva för att utveckla Lgr 11 syfte ” att eleverna utveckla sin 

kreativitet och sitt intresse för att skapa” ? 
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Bilaga 2 
 

Prototeman 

 

Tid 

 

Gruppstorlek 

 

Läroplan 

 

Värma upp 

 

Prestationskrav 

 

Entusiasm 

 

Process 

 

Kommunikation 

 

Redskap och verktyg 

 


