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Abstract 
This thesis aims to highlight the creative abilities of pupils in art education in high school 

aesthetic program to understand how a teacher can help or hinder student's ability to own 

creativity. Capacity-building among the core competencies highlighted in the National 

Agency for letters in the initial section on the school's data for the subject image. By two 

teaching experiments and two interviews with teachers examines how the teacher can 

influence the creative abilities of students. My literature studies provide examples of how the 

teacher can promote learning and create conditions conducive to creative ability. Both the 

results of teaching methods and interviews suggest that there are methods and strategies of 

teaching that could affect the creative abilities of pupils, as teachers, for example, provide 

students with "tools", set clear limits and create good relations. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har till syfte att lyfta fram den skapande förmågan hos eleven i 

bildundervisning på gymnasiets estetiska program för att förstå hur man som lärare kan hjälpa 

eller stjälpa elevens förmåga till eget skapande. Skapande förmåga tillhör de centrala 

kompetenser som lyfts fram i skolverkets skrivelser i det inledande avsnittet om skolans 

uppgifter för ämnet bild. Jag har genom två undervisningsförsök och två intervjuer av lärare 

inom ramen för ämnet bild undersökt hur jag som pedagog kan påverka den skapande 

förmågan hos eleven. I mina litteraturstudier ges exempel på hur pedagogen kan främja 

lärandet och skapa förutsättningar som främjar skapande förmåga. Både resultat från 

undervisningsmetoderna och intervjuerna pekar mot att det finns metoder och strategier i 

undervisningen som kan påverka den skapande förmågan hos eleven; att som lärare 

exempelvis ge eleverna ”redskap”, sätta tydliga ramar och skapa goda relationer. 
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1 Inledning 

Att undersöka hur förmåga till eget skapande kan läras ut utifrån undervisningsförsök, 

litteratur och intervjuer är det centrala temat i detta examensarbete. Skapande förmåga tillhör 

de centrala kompetenser som lyfts fram i skolverkets skrivelser i det inledande avsnittet om 

skolans uppgifter för ämnet bild. Jag har i mitt examensarbete undersökt hur man genom olika 

uppgifter inom ämnet bild skapar förutsättningar för elever att utveckla sitt eget skapande. 

Som blivande lärare i estetiska ämnen bild och design tycker jag att en av de viktigaste 

uppgifterna är att eleverna får de ”redskap” som krävs för att de ska kunna skapa sin egen 

uttrycksform. Under mina tio år som både Kultursamordnare i skapande verksamhet och 

student på Konstfack och Karlstads universitet är detta en stor fråga som väckts hos mig som 

egen konstutövare och pedagog. Hur kan man lära någon att skapa? Jag har i min studie valt 

att inte primärt fokusera på elevens bilder utan jag vill rikta blicken mot den pedagogiska 

processen. Under min andra verksamhetsförlagda utbildningsperiod våren 2009 har jag 

genomfört två undervisningsförsök. I arbetet med layout och screentryck väcktes frågan om 

hur ett undervisningstillfälle kunde fungera utmärkt utifrån elevens egen förmåga till 

skapande och det andra tillfället inte. Genom att gå in och titta närmare på dessa två 

undervisningsförsök ville jag söka svar på frågan om hur förmåga till eget skapande kan 

hjälpas eller stjälpas genom olika pedagogiska tillvägagångssätt. 

I boken Fantasi och kreativitet i barndomen av Vygotskij(1995) har jag tagit del av hur 

människan kan uppnå framsteg med hjälp av den skapande fantasin. Vygotskij är en av de 

viktigaste nytänkarna inom den sovjetiska psykologin och hans syn på fantasins betydelse för 

danandet av en öppen och kreativ personlighet är grundläggande i mitt arbete. Frågan i detta 

examensarbete är som jag tycker oerhört väsentlig och relevant för att vi i förlängningen ska 

kunna skapa drivna, engagerade och ”självgående” individer i ett samhälle som ofta anser att 

dessa egenskaper är viktiga oavsett vad man tänker arbeta med, studera vidare till eller vara. 

Intresset för att förstå och komma åt den skapande förmågan har för mig varit en stor fråga 

som drivit mig genom detta examensarbete. 

 

1.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur förmåga till eget skapande kan läras ut. Genom 

att gå in i mina egna undervisningsförsök vill jag undersöka hur mitt sätt att undervisa har 

förstärkt förmågan till de ungas eget skapade eller hindrat deras möjligheter till eget 

skapande. Varför är det då intressant att titta närmare på detta? Jag tror andra lärare kan ha 

användning av detta oavsett vilka ämnen man undervisar i. 

 

1.2 Disposition 
Examensarbetet består av fem avsnitt. I första kapitlet ges en bakgrundsinformation om hur 

intresset för valt område växt fram, syfte och avgränsningar samt disposition.  

   I kapitel två redogör jag i litteraturgenomgången för centrala begrepp och teoretiska 

utgångspunkter som har en avgörande roll i arbetet. De styrdokument som ligger till grund för 

min frågeställning redovisas vidare i detta kapitel. Kapitlet avslutas med en preciserande 

frågeställning. 

   Kapitel tre redogör för de metoder jag använt mig av; undervisningsförsök och kvalitativa 

intervjuer. 

   Kapitel fyra redovisar resultaten av de två undervisningsförsöken och analyserar resultaten, 

vidare sammanfattas och analyseras även resultatet av intervjuerna. 

   I kapitel fem diskuterar jag och vidareutvecklar de viktigaste resultaten som jag kommit 

fram till, samt ger förslag till eventuellt fortsatta undersökningar. 
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2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången har jag för avsikt att presentera litteratur och begrepp som är centrala 

i mina studier och undersökningar. Jag har valt att se på kunskap och lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv eftersom det överensstämmer med min syn på kunskapande och där 

tänkande och handling kan förenas. Detta perspektiv möjliggör en förening av teori, praktik 

och sociala sammanhang som råder i skolverksamhet. Vygotskijs teorier om hur fantasi och 

kreativitet kan läras ut i de olika stadierna av ungas utveckling, liksom hans förståelse av hur 

unga lär/utvecklas utifrån zonen för den närmaste utvecklingen är grundläggande i arbetet. I 

historikkapitlet söker jag en bakgrund till varför förmåga till eget skapande är en viktig del i 

bildämnet. Jag gör inte anspråk på att täcka in ett helt historiskt skede i tillbakablicken utan 

jag har gjort nedslag i vissa skeden som kan vara relevant i förhållande till dagens 

bildpedagogiska praktik. Catarina Elsners(2000) undersökning Så tänker lärare i estetiska 

ämnen beskriver ämnets värde och funktion utifrån en undersökning där bildpedagoger får 

beskriva sin verksamhet. Bengt Molander(1996) beskriver i Kunskap i handling praktikerns 

centrala problem i frågan om undervisning, hur vi kan förstå den tysta kunskapen och hur ska 

vi handskas med den. Lars Lindström(1998) har plockat fram några redskap i artikeln 

Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet som reder ut hur skaparförmågan, 

denna tysta kunskap, kan upptäckas och dokumenteras för att synliggöras. Kapitlet avslutas 

med Skolverkets styrdokument i bildämnet som ligger till grund för min frågeställning. 

 

2.1 Fantasi och kreativitet i barndomen 
Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt. Vygotskij menar 

att vi kan skilja på två olika grundläggande typer av handlingar återskapande eller 

kombinatoriska;  

 
Den ena kan man kalla återskapande eller reproduktiv; den brukar vara intimt förknippad med 

vårt minne. Den kännetecknas av att människa reproducerar eller upprepar redan tidigare 

skapade och utarbetade handlingsmönster eller återupplivar spår av tidigare intryck. 
1
 

 

I dessa handlingar upprepar jag endast det jag tidigare tillägnat mig och bearbetat. Dessa 

handlingar har det gemensamt att de inte skapar någonting nytt. Den andra mänskliga 

handlingen/beteendet bygger på en annan typ av verksamhet – den kombinatoriska, eller 

kreativa som Vygotskij förklarar. Vygotskij menar att; 

 
Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är 

också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt 

beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter[…].
2
 

 

Fantasin hos barnet och tonåringen är mycket komplext. Utvecklingen hos barnet och den 

vuxne skiljer sig markant därför finns också olika intressen hos barnet/tonåringen och den 

vuxne. Fantasin är beroende av erfarenheten och barnets erfarenheter växer och skapas undan 

för undan. I tonåren (som då kan kopplas till gymnasieungdomars utveckling) börjar fantasin 

att mogna; 

 
[…]forskare som skrivit om fantasin påvisar ett nära samband mellan könsmognad och fantasins 

utveckling. Man kan förstå detta samband om man tar i beaktande att erfarenheterna som helhet 

mognar och summeras hos ungdomarna vid denna tidpunkt, de varaktiga intressena mognar 

                                                 
1
 Lev S Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, Daidalos AB, Göteborg 1995, s. 11 

2
 Vygotskij, s.13 
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fram, de barnsliga intressena ger vika och i samband med den allmänna mognaden får också 

ungdomars fantasiverksamhet sin slutgiltiga utformning.
3
 

 

Men hur lär unga? Vad är viktigt i deras värld, vad ska det undervisas om och hur? I 

utvecklandet av små barns konstnärliga skapande måste man iaktta principen om frihet. 

Ritandet har en mycket stor kultiverande betydelse. Det kan sägas att de behärskar ett språk 

som vidgar deras synkrets, fördjupar deras känsla och ger dem något som inte skulle kunna 

överföras till deras medvetande på något annat sätt. Ritandet i puberteten har däremot en 

annan funktion; 

 
Med ritandet i puberteten är två utomordentligt viktiga problem förbundna[…]. Det första av 

dessa är att den skapande fantasin i sig inte längre är tillräcklig för tonåringen. […] För att han 

eller hon skall kunna gestalta sin skapande fantasi krävs att han får speciella, konstnärliga 

färdigheter och kunskaper. […]Den andra aspekt som hör ihop med ritandet i denna ålder är att 

det är mycket nära förbundet med det producerande arbetet eller med en konstnärlig produktion. 
Varje konstart utvecklar speciella metoder för att gestalta sina bilder och äger sin egen speciella 

teknik, och denna förening av teknisk disciplin och skapande arbete är troligen det allra 

värdefullaste som pedagogen förfogar över för denna åldersgrupp.
4
 

 

 

2.2 Historik 
Att beskriva skolämnets historik kan ge en förklaring till varför förmåga till eget skapande är 

en viktig del i ett ämne som bild. Jag gör inte anspråk på att täcka in ett helt historiskt skede 

utan denna historiska tillbakablick är menad att vara en bakgrund till att förstå dagens 

bildpedagogiska praktik.  

Det som utmärker efterkrigstiden är att det då sker ett genombrott i den pedagogiska 

diskursen för frigörande bildpedagogik; 

 
 […] Detta kom att ta sin början i 1950-talet då konstfilosofen Herbert Read kom att initiera en 

debatt om estetisk fostran som direkt och indirekt har influerat läroplaner, officiella 

kulturdokument och den bildpedagogiska praktiken sedan dess. Ett av huvudmomenten i den 

estetiska fostran var att ge barnet möjlighet att fritt få uttrycka sin personlighet i bild.
5
 

 

I dagens bildpraktik kan huvudsakligen två bildpedagogiska traditioner urskiljas, den 

emancipatoriska traditionen och Fröbeltraditionen.
6
 Den emancipatoriska traditionen har haft 

flera inriktningar, de av störst betydelse är Herbert Read och hans svenska företrädare, 

Bauhaus (levande verkstad) och Reggio Emilia. Traditionen bygger på metoder som 

motiverats av olika skäl; ”[…] som t ex terapeutiska, estetiska och omvärldsorienterande.”
7
 

Fröbeltraditionen har sitt ursprung i Fredich Fröbels traditionen från senare delen av 1800-

talet och fram till 1930-talet i den tidiga barnträdgårdsverksamheten och kan spåras fram till i 

dag i; ”[…] lärarstyrd s.k. pysselverksamhet.”
8
 Pedagogiken bygger också på begreppet 

estetisk fostran där ”[…] tonvikten låg på att lära barn att uppskatta det sköna och konsten.”
9
  

 

 

 

                                                 
3
 Vygotskij, s.40 

4
 Vygotskij, s.97 

5
 Marie Bendroth Karlsson, Bildprojekt i förskola och skola, Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman, 

Linköpings universitet, Linköping 1996, s. 7 
6
 Bendroth, Karlsson s. 9 

7
 Bendroth, Karlsson s. 9 

8
 Bendroth, Karlsson s. 9 

9
 Bendroth, Karlsson s. 15 
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2.3 Imitation, intresse och sammanhang 

Vygotskijs teori om zonen för den närmaste utvecklingen betecknar utrymmet mellan den 

nivå barnet redan nått och den nivå det är på väg mot. Undervisningen bör utformas för att 

utveckla högre psykologiska processer genom aktivt samspel med lärarna och eleverna som 

stimulerar varje enskild individ till att nå allt högre i sin utveckling. Imitationen är en viktig 

del i utvecklingen av kunskap; 

 
Vygotskij menade att en fullständig förståelse av den närmaste utvecklingszonen måste leda till en 

omvärdering av imitation som utgångspunkt för lärandet. Inom traditionell förmedlingspedagogik är det 

barnets självständiga uppgiftslösning som är grunden för evaluering, och efterapning uppfattas ofta som 

fusk.[…] Imitation sker inte såsom en mekanisk efterapning; tvärtemot kan imitation uppfattas som en 

konstruktiv och selektiv process. Det som imiteras, väljs ut av individen själv och sker alltid i relation till 

den potentiella utvecklingsnivån.
10

 

 

Uppfattningen av lärandet som kulturöverföring är grundläggande för förståelsen om hur 

intresset väcks. Utmaningen ligger i att skapa meningsfulla undervisningsvillkor, både genom 

att lägga upp undervisningen så att den matchar elevens aktuella och potentiella nivå genom 

att tydliggöra nyttan och värdet av det kulturellt givna stoffet. 

 
Men undervisningen ska inte bara vara meningsfull i den betydelsen att läraren väcker elevens intresse. God 

undervisning är också undervisning som skapar ny mening. Detta sker när man etablerar varaktiga och 

överförbara kognitiva färdigheter som ändrar den kognitiva apparaten. Internaliserad kunskap kommer i 

detta perspektiv att representera ett nytt, meningsfullt sammanhang för eleven.
11

 

 

När det gäller bildundervisning finns några kriterier för ett ”genuint” bildprojekt utarbetade. 

Marie Bendroth Karlsson menar; 

 
[…] att ett bildprojekt bör innebära att pedagogen tillhandahåller såväl intellektuella som rent fysiska 

redskap. Detta innebär att inom ett bildprojekt bör något av följande förekomma; experiment med material, 

experiment med tekniker, träning i att se och bildsamtal.
12  

 

Kriterierna rör således såväl redskap som experimenterande med fysiska objekt (material, 

teknik), men också ord och begrepp som mentala redskap att tänka och samtala om bild med. 

 

 

2.4 Så tänker lärare i estetiska ämnen bild, ämnets värde och funktion 
Att förklara vad bildämnets värde och funktion är bygger på att förklara vad ämnet bild är till 

för. Catarina Elsner har undersökt hur lärare i bild beskriver sin verksamhet, hon har delat in 

funktionerna i fyra delar; ”Livshöjande, utforskande och kognitiv, nyttoaspekt och 

bildningsaspekten”
13

 När man tittar närmare på definitionerna handlar den livsförhöjande 

aspekten om en stor personlig tillfredställelse som ligger i själva skapande processen. Ett så 

kallat ”flow” som refererar till den amerikanska psykologiprofessorn Csíkszentmihályi och 

hans teser.  

 
Flow eller flöde, är den känsla vi har när allting fungerar som det ska, när allting stämmer, då får 

vi en känsla av tidlöshet genom att vi är så engagerade.
14

  

 

                                                 
10

 Ivar Bråten, Vygotskij och pedagogiken, Studentlitteratur, Lund 1998, s. 108 
11

 Bråten, s. 109 
12

 Bendroth Karlsson, s. 209 
13

 Catharina Elsner, Så tänker lärare i estetiska ämnen, HLS Förlag, Stockholm 2000, s. 25 
14

 Elsner, s. 26 
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Den utforskande och kognitiva aspekten beskrivs som ”ett sätt att tänka” genom arbetet med 

bilderna. Man har länge utgått ifrån att själva tänkandet är kopplat till ord och begrepp men 

menar här att exempelvis tecknandet har ett egenvärde att det mer handlar om 

problemlösning. Den nytto- och kommunikativa aspekten är kopplad till bildens ökade 

betydelse i informationssamhället. Man anser att det är viktigt för eleverna att förstå bildens 

betydelse som ett medel för kommunikation. Bildningsaspekten bygger på värdet av att känna 

till vårt kulturella arv, liksom betydelsen av att förstå bildskapandet som ett grundläggande 

mänskligt uttrycksbehov. 

 

2.5 Tyst kunskap 
Verbalisering och teoretisering kännetecknar, enligt den förhärskande vetenskapssynen, 

vetenskapliggörandet.
15

 I de andra praktiska kunskapstraditionerna förmedlas och skapas 

kunskaperna främst genom föredöme (till exempel från mästare till lärling), övning och 

personlig erfarenhet. Detta kan kallas ”tyst kunskap”
16

Ämnet bild utmärks av denna tysta 

kunskap och den kännetecknas ofta av att den inte kan verbaliseras eller skrivas ner. Molander 

beskriver kunskapen som; 
 

Kunskapen finns i handlandet och i de bedömningar som görs i samband med detta. Det 

kroppsliga och uppmärksamheten är i centrum: det rätta handgreppet, blicken för vad som ska 

göras och när det ska göras. Denna levande kunskap, som bärs och yttrar sig i mänskligt liv och 

engagemang, står i centrum för den tysta kunskapen, inte det nedskrivna, det abstrakta, det 

distanserade. 
17

 

 

Hur kan man då förstå den tysta kunskapen utifrån den skapande förmågan? Att beskriva den 

tysta kunskapen är också att få syn på den. Kreativitet är ett begrepp som beskriver en 

egenskap som en person kan besitta. Men för att komma åt den skapande förmågan behöver vi 

också ringa in vad det kan vara och hur den kan begripas. 

 

2.6 Vad är skapande förmåga och hur kan den begripas? 
Att använda sig av pedagogisk dokumentation handlar om ett synsätt på den pedagogiska 

verksamheten och på livet som helhet. En förklaring är  

 
[…] att allt man ser och upplever är något föränderligt, och att man själv och tillsammans med 

andra alltid är delaktig i den förändringen.
18

 

 

Hur kan då förmåga till eget skapande upptäckas? Lars Lindström har utarbetat sju kriterier 

för bedömning av skapande verksamhet i bild. Han beskriver sitt arbete enligt följande; 
 

De kvaliteter som eftersträvas i skapande arbete låter sig knappast objektivt mätas. Men det 

hindrar inte, som, att vi med hjälp av olika kriterier kan bedöma de kriterier vi värdesätter i 

exempelvis en målning.
19

  
 

Bedömning med kriterier kräver personligt omdöme, förmåga att argumentera för en 

ståndpunkt och insikt i vilka kvaliteter som är betydelsefulla inom en viss genre eller ett 

bestämt kunskaps- och färdighetsområde. Det är lätt att räkna upp sådant som man vill att 

                                                 
15

 Bengt Molander, Kunskap i handling, Diadalos AB, Göteborg 1996, s. 37 
16

 Molander, s. 38 
17

 Molander, s. 38 
18

 Hillevi Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation? HLS Förlag, Stockholm 2000, s. 9 
19

 Lars Lindström m.fl. Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet. Att bedöma eller döma - tio 

artiklar om betygssättning. Liber, Stockholm 2002, s. 112 
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elever ska lära sig i till exempel bildämnet; det är betydligt svårare att urskilja ett fåtal 

dimensioner som är av avgörande betydelse för elevers skapande förmåga. 

Underlaget utgår från att arbetet är dokumenterat i form av exempelvis slutprodukt, skisser 

och utkast, reflektioner i loggböcker, förebilder som verkat inspirerande eller övrig 

dokumentation såsom fotografier, video eller ljudupptagning. I projektet Portföljvärdering av 

elevers skapande i bild har utgångspunkten varit sju kriterier. Tre av dessa avser färdiga 

produkter, fyra gäller arbetsprocessen. Arbetsprocessen; de så kallade processkriterierna 

beskriver;  
(4) undersökande arbete (är uthållig, ger inte upp inför svårigheter) 

(5) uppfinningsförmåga (ställer problem, prövar nya lösningar) 

(6) förmåga att utnyttja förebilder (söker aktivt upp och utnyttjar förebilder) 

(7) förmåga till självvärdering (beskriver och reflekterar över olika kvaliteter i arbetet).
20

 

 

2.7 Vad säger styrdokumenten? 
”Skapande förmåga tillhör de kompetenser som lyfts fram i det inledande avsnittet om skolans 

uppgifter i Lpo 94.”
21

 

 

I programmålen för Estetiska programmet, gymnasiet, står följande uttryckt; 

 
Estetiska programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom kultur och estetik samt att 

ge möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till skapande, inlevelse och uttryck.
22

 

 

Går man in och tittar närmare på kursmålen för estetiska programmets bild och forminriktning  

kan man läsa att; 

 
Ämnet syftar till att utveckla kreativitet, konstnärligt skapande och ett analytiskt tänkande inom 

bild- och formområdet. […]
23

 

 

I ämnet ingår fyra kurser; 

1. Bild och form, grundkurs ger grunderna för att förstå bild- och formskapande. Kursen är 

en gemensam kurs inom inriktningen bild och formgivning. 

2. Bild och form, fördjupning bygger på endera kursen Bild eller kursen Form och ger 

möjlighet till ytterligare specialisering inom bild- och formområdet och kan specialiseras mot 

en viss teknik. Kursen är valbar. 

3. Kursen Bild bygger på Bild och form grundkurs. Kursen består av teoretiska och praktiska 

kunskaper i bildförståelse och bildframställning. Kursen är en gemensam kurs inom 

inriktningen bild och formgivning. 

4. Form bygger på Bild och form grundkurs. Kursen tar upp teori kring och gestaltning av 

tredimensionell form och formgivning. Kursen är en gemensam kurs inom inriktningen bild 

och formgivning. 

 

Genom att titta närmare på målen för kursen bild finns ytterligare redogörelser för att den 

kreativa förmågan hos eleven är viktig att lyfta fram; 

 
Kursplan för BF1201 – Bild 

 

Mål för kursen 

                                                 
20

 L. Lindström, L. Ulriksson, C. Elsner, Portföljvärdering av elevers skapande i bild, Skolverket, Stockholm 

1999, s. 7 
21

 L. Lindström, L. Ulriksson, C. Elsner, s. 1 
22

 http://www.skolverket.se/sb/d/597/a/7714, 2009-09-24 
23

 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/BF/titleId/Bild%20och%20form, 2009-09-24 

http://www.skolverket.se/sb/d/597/a/7714
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/BF/titleId/Bild%20och%20form
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Kursen har som mål att utveckla den kreativa förmågan hos eleverna samt ge möjlighet till 

praktiskt arbete med bildområdets olika tekniker, material och konstnärliga uttryckssätt. […]
24

 

 

I kursplan för BF1203 - Bild och form, fördjupning ska eleven efter avslutad kurs; 

 
kunna arbeta kreativt i två- eller tredimensionella material och tekniker och ha utvecklat ett 

personligt uttryckssätt 

kunna välja och använda material, teknik och konstnärligt uttrycksätt utifrån olika 

uppgifter[…]
25

 

 
 

2.8 Preciserad frågeställning 
Hur kan förmåga till eget skapande hjälpas eller stjälpas genom olika pedagogiska 

tillvägagångssätt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 http://www.skolverket.se/sb/d/597/a/7714, 2009-09-24 
25

 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3381/titleId/BF1203%20-

%20Bild%20och%20form%2C%20f%F6rdjupning 2010-01-24 

http://www.skolverket.se/sb/d/597/a/7714
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3381/titleId/BF1203%20-%20Bild%20och%20form%2C%20f%F6rdjupning
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3381/titleId/BF1203%20-%20Bild%20och%20form%2C%20f%F6rdjupning
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3 Metod 
Min metod för att genomföra mitt examensarbete har varit att använda mig av två 

undervisningsförsök och två intervjuer av gymnasielärare i bild. Undervisningsförsöken 

genomfördes av mig som lärare under min praktikperiod våren 2009 på gymnasiets estetiska 

program. Dessa två undervisningsförsök var av olika karaktär men inom ramen för 

bildverksamhet där jag själv planerade, undervisade i samt gjorde kvalitativa intervjuer. Jag 

har dokumenterat undervisningsförsöken med fotografier, mina egna anteckningar och loggar 

i utbildningen. Jag har även fört samtal med min handledare på skolan och några elever som 

medverkat i undervisningsförsöken. Dessa samtal har dokumenterats i loggarna. För att få 

lärares syn på hur skapande förmåga kan läras ut har jag därefter genomfört kvalitativa 

intervjuer av två lärare från två olika gymnasieskolor under hösten 2009. 

 

3.1  Urval 
Jag har valt att intervjua två lärare. De utvalda informanterna har stor erfarenhet av 

bildundervisning som pedagoger på gymnasiet. Deras nyfikenhet inför ämnet och synvinklar 

har utvecklat mig mycket som lärare och konstutövare. De lärare jag valt att intervjua kommer 

från två olika skolor. Samtliga respondenter, de två lärarna som jag genomförde de kvalitativa 

intervjuerna med informerades om sina rättigheter att få skyddad identitet i intervjuerna och i 

det fortsatta examensarbetet. Ingen av dem såg någon anledning att ha skyddad identitet men 

jag har ändå valt att hålla de anonyma. Jag har också valt att hålla den undersökta skolan 

under skyddad identitet. Men jag har valt att använda bilder från skolan vid lektionstillfällena 

som dokumentation av undervisningsförsöken. De personer som syns på bilderna har gett sitt 

godkännande av att jag använder bilderna. Men jag nämner dem inte vid namn. Klasserna där 

jag utförde mina undervisningsförsök är en åk ett och en åk tre. 

 

3.2  Datainsamlingsmetod 
”Syftet med kvalitativa intervjuer är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt. Frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjlighet att ta upp allt hon har på 

hjärtat. Den kvalitativa intervjun avhandlas det ämne som intervjuaren bestämt.”
26

 I detta fall 

hur förmåga till eget skapande kan läras ut genom olika pedagogiska tillvägagångssätt. 

Intervjuerna har bandats för att det ska ges möjlighet att skrivas av ordagrant. Genom att 

använda mig av psykologen Steinar Kvales sju stadier för den kvalitativa forskningsintervjun 

har jag försökt att skapa ett vetenskapligt förhållningssätt till genomförandet och 

bearbetningen av intervjuerna. De sju stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och rapportering.
27

 Denna metod var för mig den bäst lämpade eftersom 

den bygger på att intervjun är ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om 

ett ämne av gemensamt intresse. Tematiseringen görs utifrån frågorna vad, varför och hur. 

Innehållsfrågan vad innebär att intervjuaren skaffar sig förkunskaper om det ämne som ska 

studeras. Frågan varför klargör studiens syfte. Den sista formfrågan hur innebär att jag som 

intervjuare har gjort en bedömning av vilken intervju- och analys- teknik som är lämpligast 

för studiens genomförande. Jag har använt mig till största del av öppna frågor, då den första 

frågan har haft vilka som inledande ord har jag bifogar extra frågor som hur? eller vad? Den 

inledande delen av intervjuerna började jag med att respondenten fick berätta om hur länge 

har de arbetat med bild tillsammans med ungdomar och om ett bildarbete som de uppfattar 

som lyckat. (se bilaga 3) 

 

                                                 
26

 Bo Johansson, Per Olov Svedner, Examensarbete i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig 

utformning, Uppsala, Kunskapsförlaget 2006, s 43 
27

 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala, Kunskapsföretaget 2002, s. 120 -121 
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3.3  Undervisningsförsök 
Jag har undersökt två av mig dokumenterade undervisningstillfällen där resultaten visade sig 

skilja sig tydligt i fråga om förmåga till eget skapande. Mina undervisningstillfällen är 

upphovet till min undersökning. Jag fann intresse i att titta närmare på försöken för att få mig 

en bild av vad som hade fungerat bra eller mindre bra i de två undervisningstillfällena. I 

genomförandet av undervisningsförsöken har eleverna inte varit fullt delaktiga i 

försöksuppläggningen eller genomförandet och jag har inte reviderat det jag prövat under 

försökets gång. I mina undervisningstillfällen fick jag möjlighet att undervisa elever i åk ett i 

(BF1201) – bild och form och åk tre i (BF1203) - bild och form, fördjupning. Eleverna läser 

linjen bild och form på Estetiska programmet och undervisningsförsöken genomfördes under 

min verksamhets förlagda utbildning våren 2009 på skolan. Uppgifterna var av olika karaktär 

för klasserna men inom ramen för bildverksamhet. De uppgifter eleverna fick i de olika 

klasserna finns dokumenterade (se bilaga 1- 4). Uppgiften för årskurs tre gick ut på att lära sig 

den grafiska tekniken fotoscreentryck. Tekniken bygger på ett sätt att mångfaldiga bilder. 

Uppgiften för årskurs ett var ett layout arbete där den styrda uppgiften gick ut på att framsälla 

ett Ungdomens hus i marknadsföringssyfte. För vidare beskrivning av genomförandet se 

resultatredovisningen. 

 

3.4  Procedur och databearbetning 
Inför de kvalitativa intervjuerna följde jag den vetenskapsmetod som beskrivs av Christer 

Stensmo i Vetenskapsteori och metod för lärare och Bo Johanssons, Per Olov Svedners, 

Examensarbete i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig utformning. 

Samtliga respondenter tillfrågades individuellt och informerades mycket kortfattat om syftet 

med intervjun; att inför mitt examensarbete ta reda på om skapande förmåga kan läras ut. 

Samtliga ställde sig positiva till att delta. Den intervjuade fick välja plats, vilket i båda fallen 

var på skolorna där pedagogerna undervisade. Intervjuerna spelades in med hjälp av Iphone 

med diktafon. Jag förde också anteckningar under intervjuerna som minnesanteckningar inför 

följdfrågor. De frågor jag använde under intervjuerna var öppna. När jag senare lyssnade av 

svaren märkte jag att det fanns några luckor i svaren vilket gjorde att jag kontaktade en av 

respondenterna efter intervjun för att söka svar eller få en vidareutveckling av svaret. Även 

dessa svar spelades in och skrevs av ordagrant. Efter det att samtliga intervjuer var 

genomförda lyssnade jag igenom intervjuerna för att kontrollera att alla delar hade uppfattats 

rätt. Därefter skrev jag av intervjuerna ordagrant för att senare redigera vissa delar till 

skriftspråk. Jag avlyssnade intervjuerna flera gånger för att försäkra mig om det jag skrev var 

rätt uppfattat och inte det jag antog. I mitt analysarbete av intervjuerna är min avsikt att finna 

struktur i det insamlade materialet och presentera det på ett enkelt och överskådligt sätt.
28

 

Detta gjorde jag genom att först redovisa intervjusvaren hos var och en av lärarna för att 

senare göra en bedömning av de likheter och olikheter jag fann i svaren som jag presenterade 

i analysdelen. Jag hade för avsikt att belysa de delar av intervjuerna som ansågs vara av 

relevans för min frågeställning. Detta redovisas också i resultatavsnittet. I det andra 

undervisningsförsöket, layout, hade jag sedan tidigare gått in i klassen och presenterat mig 

själv och berättat om mitt ordinarie jobb på Ungdomens hus. Jag hade delat ut foldrar och 

förklarat hur vi jobba på Ungdomens hus. Jag knyter an till detta i redovisningskapitlet. Det 

fördes också ett samtal med den ordinarie läraren efter undervisningsförsöket slut. Jag har valt 

att ta med det hon har sagt eftersom det är relevant för arbetet. 

 

 

 

                                                 
28

 Johansson, Svedner s. 49 
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3.5  Validitet och reliabilitet 
Validitet betyder giltighet eller överensstämmande. Verifieringen innebär fastställandet av 

intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet.
29

Generaliserbarheten har att 

göra med urvalet att göra och det är där jag börjar. De resultat som jag kommit fram till i mitt 

examensarbete är icke generaliserbara för all undervisning. Mitt examensarbete bör därför 

främst ses som ett kontextuellt försök, dvs. giltigt i det sammanhang som undersöks. Jag har 

gjort ett urval i fråga om intervjuer och insamlandet av övrigt material. Jag har valt att 

använda mig av pedagogens perspektiv i undervisningssammanhang för att se hur skapande 

förmåga kan läras ut. När jag utförde intervjuerna hade jag för avsikt att ställa öppna frågor 

som inte var ledande det visade sig lättare sagt än gjort. I vissa delar ville jag att respondenten 

skulle utveckla sina svar respektive reflektera det respondenten sagt för att säkerställa att jag 

uppfattat svaret på rätt sätt. När jag gjorde försöket att återberätta det som den intervjuade 

hade uttryckt kom det på några ställen att bli ledande frågor. Det är dock inget som jag vet har 

påverkat svaren eller återgivningen av svaren. I utskriften av intervjumaterialen har jag 

försökt att skriva av så ordagrant som möjligt men i vissa fall redigerat utskriften så den mer 

liknar skriftspråket. På svaret om jag har undersökt det jag avsåg att studera tycker jag det 

stämmer. Jag har ingen större erfarenhet av att utföra intervjuer men jag hade för avsikt att 

göra intervjuerna så korrekt som möjligt utifrån den litteratur jag hade stöd av i 

planeringsstadiet. Kvalitén av intervjuerna blev god och jag tog med mig ett stort material 

från båda intervjuerna. Svaren på frågorna var uttömmande. I samtalen med min handledare 

på praktikskolan och eleverna finner jag att de har betydelse för arbetet men att de inte kan 

räknas som kvalitativa intervjuer utan mer ett samtal kopplat till mina loggar och 

undervisningsförsöken. 

 

3.6  Etik 
 ”Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar. Deltagarna får inte 

föras bakom ljuset beträffande undersökningens syfte, de skall ha fått tillfälle att ge ett 

informerat samtycke till sin medverkan.”
30

 Vid starten av mina undervisningsförsök 

informerade jag eleverna om detta. Vidare presenterade jag undervisningsförsökens syfte och 

de fick en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna. Eleverna hade 

möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina frågor sanningsenligt 

besvarade. Deltagarna upplystes också om att de kunde avböja att delta eller avbryta sin 

medverkan utan negativa följder. Jag försäkrade eleverna om att deras identitet var skyddad i 

arbetet. De elever som syns på bild har gett sitt samtycke till att jag använder bilderna i detta 

arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Stensmo, s 122 
30

 Johansson, Svedner s. 29 
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4 Redovisning och resultat av undervisningsförsök och intervjuer 
 

4.1  Bakgrundsinformation om den undersökta skolan  
Gymnasiet ligger i en mindre stad med ca 20 000 invånare. Skolan har traditioner från mitten 

av 1800-talet. Skolan har både studieförberedande och yrkesförberedande program med ca 

700 elever i dagsläget. Det estetiska programmet, inriktning bild och form, är till för den som 

vill ha en grundläggande konstnärlig utbildning för att läsa vidare på folkhögskola, universitet 

och högre konstnärlig utbildning. På bild och form linjen finns flera lärare som undervisar i 

bild och form, nutida konst, estetisk orientering, design, fotografi, scenografi och estetisk 

verksamhet. De flesta elever som valt att gå bildinriktningen är från staden eller närliggande 

orter. Klasserna är relativt små cirka 12 elever på bildprogrammet. Eleverna i årskurs tre och 

ett består till största del av tjejer, totalt finns det bara tre pojkar i klasserna. Varje arbetspass är 

ca 75 minuter och jag har genomfört tre pass i varje undervisningsförsök. 

 

4.2  Undervisningsförsök 
 

4.2.1 Genomförandet av bildlektionerna 
 

4.2.2 Undervisningsförsök 1, Fotoscreentryck  

Första lektionen i screentryck inleder jag tillsammans med klassens ordinarie lärare. Klassen 

är estetiska linjens, bild och formklass årskurs tre. Det är ca 10 elever som samlas i 

lektionssalen för bild. Läraren lämnar över ansvaret för lektionen till mig genom att berätta 

för klassen vad de ska arbeta med och att jag är ”proffs på screentryck” som hon beskriver 

det. Hon finns dock kvar i rummet för att observera och lära sig själv mer om screentryck. 

Rummet är utrustat med dator och projektor där jag börjar med att visa tekniken för 

screentryck i en PowerPoint presentation(se bilaga 1). Därefter visar jag exempel på olika 

screentryck som är tryckta på olika material som tyg, duk och papper. Vidare förflyttar jag 

hela klassen till screentrycksrummet där armatur för belysning finns liksom kemin och 

färgerna. Stora förberedelser gjordes före lektionen då ingen utrustning var komplett, det 

fanns inga ramar eller mörka skåp. Dessutom hade några elever ”bott in sig” med stafflier, 

oljefärger och diverse material i rummet. De tre första dagarna av min VFU gick åt till att 

beställa material, städa och göra i ordning labbet. Vidare gjorde jag manualer som sattes upp 

på väggarna där eleverna själva skulle kunna följa de olika momenten i processen när jag själv 

inte fanns på plats(se bilaga 2). Lektionerna skulle också planeras. Jag är relativt bekant med 

klassen eftersom det är min andra termin av den verksamhets förlagda utbildning. Jag känner 

mig också avslappnad och trygg i ämnet som jag ska undervisa i eftersom jag använder 

screentryck nästan dagligen i mitt ordinarie jobb som ansvarig för den skapande 

verksamheten på Ungdomens hus i Karlstad. I min planering för klassen ville jag ta med så 

många delar av kursmålen som möjligt. De skulle från grunden lära sig screentryck för att 

vidare kunna arbeta med hela processen. Allt från att kunna förbereda dukar, belysa, trycka 

och rengöra till att senare skapa ett eget uttryck med hjälp av tekniken. Screentryck är en 

metod som kan användas för att reproducera bilder på duk, tyger eller papper. Jag ville ge 

eleverna chansen att utveckla sitt eget konstnärliga uttryck med en bestämd teknik, 

fotoscreentryck. Genom att eleverna skulle kunna använda tekniken skulle de också förstå 

teknikens möjligheter och begränsningar.  

 

http://www.skola.kristinehamn.se/Gymnasiet/Brogard/skolinfo.asp
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Figur 2, 3. Resultatet av trycktesten. Bild från screentrycksrummet, eleverna hjälps åt vid tryckningen.  

 

Arbetet med uppgiften utgick från skolverkets kursmål angivet för kursen BF1203 - Bild och 

form, fördjupning; 
 

De mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs är att:  

 

kunna välja och använda material, teknik och konstnärligt uttrycksätt utifrån olika uppgifter 

kunna analysera, tolka och bedöma konstnärliga uttryck 

kunna arbeta med olika grafiska tekniker för mångfaldigande av konstbilder 

kunna arbeta med såväl traditionella konstformer som med nyare former av  

konstnärligt skapande 

kunna presentera och diskutera olika former av eget konstnärligt arbete inom 

bild- och formområdet 

kunna arbeta från skiss till färdigt konstverk med olika material och metoder 

kunna preparera och tillverka eget konstnärsmaterial 

kunna exponera eget konstnärligt arbete i utställningslokal eller offentlig miljö.
31

 

 

I beskrivningen av kursmålen ingår momentet att arbeta med olika grafiska tekniker för 

mångfaldigande av konstbilder. Det ingår också moment som tyder på ett eget skapande i 

form av att kunna använda material, teknik och konstnärligt uttryckssätt utifrån olika 

uppgifter.  

 

4.2.3 Analys av undervisningsförsök 1, Fotoscreentryck 

Arbetet med screentryck fungerade bra på det sättet att jag märkte att flera av eleverna gick in 

i labbet på rasterna och fortsatte jobba. I arbetet med screentryck kommer man in med en 

materiel och teknisk kunskap som kan föra eleverna vidare i deras eget arbete. 

Anledningen till att undervisningsförsöket hade en lyckad utgång var till stor del att jag som 

lärare hade stor erfarenhet av arbetet med fotoscreentryck. Därmed kunde jag också förmedla; 

vidareföra de olika stegen i ett screentrycksarbete och handleda eleverna i de olika stadier 

arbetet fortskred. Denna för eleverna nya teknik kräver att man som lärare kan förklara även 

små moment som att bilden behöver vara mer tydlig i vissa delar. Planeringen och tydligheten 

i arbetet med screentryck visade också att eleverna fick redskap när de senare själva kunde 

använda tekniken. Eftersom screentryck används för att reproducera bilder på duk, tyger eller 

papper fanns det en stor öppning i elevernas fortsatta arbete med sina bilder. Eleverna fick 

också möjlighet att arbeta vidare med tekniken screentryck då jag inte längre var kvar som 

lärare eftersom det fanns manualer som visade teknikens olika steg. Resultaten av elevernas 

arbete blev varierade, några arbetade med t-shirt tryck andra arbetade med blandtekniker i 

                                                 
31

 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3381/titleId/BF1203%20-

%20Bild%20och%20form%2C%20f%F6rdjupning, 2009-11-23 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3381/titleId/BF1203%20-%20Bild%20och%20form%2C%20f%F6rdjupning
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3381/titleId/BF1203%20-%20Bild%20och%20form%2C%20f%F6rdjupning
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collageform. Bredden i elevernas arbete visade att den skapande förmågan väcktes hos 

eleverna. 
 

 
 

 
 
Figur 4 och 5. Bild från klassrummet, eleven arbetar vidare med sitt tryck i en bild. 

 

4.2.4 Undervisningsförsök 2, Layout 

Det andra undervisningsförsöket äger rum i andra bildsalen på skolan. I denna uppgift jobbar 

eleverna med layout. Eleverna går första året på Estetiska programmet, bild och form, det är 

en grupp på tolv elever. Jag är något bekanta med eleverna då jag varit med på flera lektioner, 

men det är första gången jag undervisar helt själv. Uppgiften var att marknadsföra ett 

Ungdomens hus. De förberedelser som gjordes före lektionen var att formulera idén och 

skriva ner uppgiften till eleverna samt plocka fram material(se bilaga 4). Mitt ordinarie jobb 

är på ett Ungdomens hus i Karlstad. Vi som arbetar på Ungdomens hus har länge tampats med 

hur vi ska marknadsföra vårt hus, därmed tyckte jag också för egen del att det skulle bli 

intressant att se hur de unga skulle vilja framställa sitt Ungdomens hus. Jag antog att 

uppgiften skulle passa bra in då den hade ett tydligt syfte som också rör de ungas värld. 

Tillbaka till uppgiften, detta ungdomens hus har olika aktivitetsområden som dans, design, 

musik, projekt/arrangemang. I uppgiften skulle de lösa namnet på Ungdomens hus och skapa 
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en profil/skiss/kollage som beskriver deras tanke kring hur deras Ungdoms hus skulle 

framställas. Arbetssättet och materialvalet var frivilligt inom ramen för layout. De allra flesta 

valde att jobba med kollageform, några utvecklade sina idéer mer och gjorde en färdig 

produkt. Ett slutmoment i uppgiften var att på valfritt sätt redovisa för de andra i klassen hur 

de ville framställa sitt Ungdomens hus. Utifrån de kriterier/mål som fanns för avslutad kurs 

för BF1201 - Bild skulle de:  

 
kunna skapa bilder i olika material och tekniker  

känna till användningsområden och egenskaper hos vanligen förekommande material, utrustning 

och hjälpmedel som används inom tvådimensionellt bildskapande  

ha kunskap om komposition samt ha erfarenhet av att framställa och diskutera olika slags bilder 

för skilda ändamål 

kunna analysera och tolka bildens språk och uttrycksmöjligheter och ha kunskap om bildens 

användning och betydelse vid opinionsbildning i kulturliv och i samhälle 

kunna kombinera bild och text för skilda användningsområden och arbeta med layout
32

 

 

Jag upplevde det som att uppgiften föll i mycket god jord hos vissa medan andra inte alls 

kände för uppgiften. Två flickor som jobbade i par hade tagit ut möbler i naturen och beskrivit 

deras Ungdoms hus som ett naturnära café med skogen som hus(figur 6 och 7). De riggade 

olika scener i skogen med modeller som de fotograferade digitalt, vidare bearbetade de 

bilderna i dator och skannade in skissade bilder. Vid redovisningsmomentet framkom att 

uppgiften hade känts för omfattande för flera. De berättade att de inte var vana att tänka i flera 

moment. En elev berättade också att uppgiften kändes för färdigformulerad och kunde då inte 

komma på något eget. 

 
 

Figur 6 och 7, Ungdomens hus som ett naturnära café i skogen, teknik; digitalt fotografi 

 

 

4.2.5 Analys av undervisningsförsök 2, Layout 

Undervisningsförsöket visade att en uppgift som är för färdigformulerad kan bli hindrande i 

fråga om att locka fram den skapande förmågan hos eleven. I mina tidigare möten med 

                                                 
32

 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3379/titleId/BF1201%20-%20Bild, 2009-09-24 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3379/titleId/BF1201%20-%20Bild
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klassen hade jag visat grafiskt material från Ungdomens hus när jag presenterat mig själv, 

därmed hade jag eventuellt lagt grunden för hur denna kommande uppgift skulle lösas. I 

frågan om att väcka elevernas intresse var uppgiften egentligen för färdigformulerad. 

Uppgiften löstes bara på två sätt av eleverna, det ena sättet var de kollage som de flesta gjorde 

i tekniken papper, tidningsurklipp och pennor, det andra sättet var digitalt foto som gjordes av 

de två tjejer (figur 6 och 7). Uppgiften hade uppfattats som för omfattande av flera elever och 

med tanke på att det var många moment inblandade i uppgiften kan det förstås så här i 

efterhand. Uppgiften innehöll moment som; vad är ett Ungdomens hus? vad är layout? och 

dessutom fritt materialval. Om eleverna tidigare inte jobbat med layout skulle utgångspunkten 

från första början varit att presentera begreppet och visa vad layout kan vara. Bredden på hur 

kollagebilderna framställdes av eleverna var knappa, de var näst intill identiska. Ett annat 

problem som fanns med uppgiften var att den ordinarie bildläraren tog över uppgiften 

eftersom min praktikperiod var över. I mitt samtal med läraren berättade hon att hon lät 

eleverna jobba vidare på egen hand. Läraren lät alltså eleverna jobba vidare alltför ”fritt” med 

uppgiften vilket gjorde att några elever som behövde mer stöd helt enkelt fastnade i uppgiften 

eller tröttnade som jag uppfattade det. 

 

4.2.6 Komparativ analys av undervisningsförsöken 

När jag jämför de två undervisningsförsöken ser jag att det fanns två olika utgångspunkter för 

arbetet med bilder, undervisningsförsök 1 hade en större del teknisk kunskap kopplad till sig 

medans undervisningsförsök 2 hade en teoretisk utgångspunkt där tekniken var mer fri. Min 

idé med undervisningsförsök 2 var att uppgiften skulle locka målgruppen. Jag utgick från att 

elever i åldern kring 16 år skulle ha ett stort intresse av att framställa sitt hus i form av layout. 

Resultatet visade sig ha i stort sett motsatt effekt. Få elever i gruppen lockades av uppgiften 

och resultaten blev enformiga, i jämförelse med undervisningsförsök 1 där man ser att 

resultaten fick en stor variation. Undervisningsförsök 1 hade en större öppning för egna 

tolkningar medan det andra försöket var för färdigformulerat och alltså gav eleverna litet 

utrymme för egna tolkningar.  

 

4.3 Intervjuer 

 

4.3 Intervjuer med lärarna 
Intervju 1, Lärare 1 

Läraren har arbetat som lärare i bild och form sedan 1973 och har en bakgrund från 

Konstfacks teckningslärarutbildning där han utbildade sig 1969 – 1973, han har även på 

senare tid utbildat sig till bildterapeut. Han har en lång erfarenhet av bildarbete och började 

sin bana som dekoratör i Stockholm redan på 60-talet. Därefter har han varvat utbildning och 

bildlärarjobb fram till idag. Han har erfarenhet som lärare från både högstadiet och gymnasiet 

där han jobbat sammanlagt, med några få års avbrott, i över trettio år.  

 

Att skapande förmåga är viktigt håller han med om. Skapande förmåga beskriver han som ”en 

inre drivkraft” som är olika hos alla men hos läraren har det handlat om någon slags 

”nyfikenhet” och ”viljan att prestera mer”, ”lusten”. Han berättar om den tiden då han 

utbildade sig till bildterapeut och varför han gick den utbildningen. Han säger att man ställs 

inför nya utmaningar och att det ger nya kunskaper. Han tillägger att mycket också handlar 

om ”den egna bekräftelsen”. Han säger att den skapande förmågan är användbar för alla; 

 
Ja, det tror jag, jag vet inte någon som inte har den inre drivkraften någon gång. 

I undervisningen beskriver läraren att tryggheten är viktig för att gagna den skapande 

förmågan. Han beskriver ett lektionstillfälle i kroki; 
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Först står de där och darrar och spänner sig och sen efter en timme lossnar det.  

 

Jag frågar vad det är som gör att det släpper? Han svarar; 

 
Tryggheten, man tittar på vad andra gör först och tycker att man själv är sämst. Det behöver vara 

en trygg miljö där man kan känna sig avslappnad. Alltså utrymme för det egna i en ganska styrd 

uppgift. Teckna av modell, hitta linjer är ju styrt. Det får inte vara så mycket prestige i det utan 

alla måste hitta sitt. 

 

Jag frågar hur han gör för att skapa den miljön? Han svarar; 

 
Det är ju också det förhållningssätt man har, om man har bestämda regler där det ska presteras 

till vilket pris då är det svårare för eleverna att hitta sitt eget uttryck. Det är just det här 

tillåtandet som är grundbulten. Att få misslyckas och ändå se att det blev någonting utav det och 

då kunna gå in som lärare och peka på det, titta där nu hittade du ju det där istället! 

 

När han berättar om ett lyckat bildprojekt pratar han om mycket varierade lektioner och 

tillfällen. Han börjar med att säga en teckningsdag då vi har en sådan där ”snabb grej”, han 

menar att eleverna kan vara uttråkade om de har hållit på med längre projekt i flera veckor 

tidigare.  Han berättar också om ”Kulturnatten” då eleverna fick ställa ut sina alster och fick 

uppmärksamhet i tidningarna. Vidare berättar han om projektet med temat ”insider - 

outsider”. Han menade där att det kunde vara svårt för eleverna att jobba med det bara utifrån 

sig själva så han startade arbetet genom att visa en intervju ur programserien ”Sverige!” med 

konstnären Lars Lerin där han berättade om sitt utanförskap. Läraren berättar att han gärna 

vill ”hänga upp det” på något. I svaret på om det finns några hinder för den skapande 

förmågan säger han ”otydlighet” men å andra sidan beskriver han också att om det blir ”för 

teoretiskt” kan det också vara hämmande. Vidare berättar han vikten av att ha tydliga ramar; 
 

Det här att lyckas sätta igång och få en process det har jag lärt mig genom åren. Men det gäller 

också att skapa ramarna så att de är tydliga och klara. Att eleverna förstår att det här är en yttre 

ram men innanför de är det mer fritt utan hinder. Där ska det finnas lust och glädje att få skapa. 

Ramarna kan ju vara i en uppgift som insider – outsider, det är ju en slags ram som begränsar 

så det inte är helt löst. Men i andra fall kan det vara mindre ramar som i teckning, då ska du vara 

i det här rummet och teckna av en modell som finns tillgänglig, där och den positionen då och 

då. Då är ju det en väldigt tydlig ram. Den tror jag är bra ibland, att det är så pass tydligt och så 

enkelt. Sen ingår ju ramarna också i skolan i form av betyg och schema, strukturen finns ju där 

hela tiden. Det ska vara riktigt tydligt för eleverna så de har den strukturen klar. 

 

Han berättar också om vikten av välmående och sociala relationerna hos eleverna som 

egenskaperna i bildämnet och den skapande förmågan kan gagna; 

 
Det har också att göra med växandet som person i de här åldrarna. Du är sexton när man 

kommer till gymnasiet och arton när man går ut och då är man ju vuxen i princip. Så det är ju en 

väldig omväxling i det där växandet och många skaffar eget boende och det är mycket som 

händer. Då känner jag det här som en tillgång att få vara i det där och slippa de där väldiga 

omställningarna då. Få vara själv ett tag och stanna upp. Det är ju väldigt stressande år och det är 

ju också ett problem. Kraven blir ju fler och större och större i och med att vi tar in så mycket 

intryck. Idag vet man ju om hela världen. De är mottagliga för allt, hur sjutton ska man orka med 

det då, nu ska jag ha prov här på fredag och samtidigt ska jag rädda världen på måndag. Det kan 

vara en period i livet då man fastnar i någonting, ätstörningar eller depression, det är inte alltid 

de kommer till skolan överhuvudtaget. Men de ska känna att de är välkomna liket mycket som 

de andra. Det här att stärka självförtroendet tror jag inte det finns någon råge på. Det kan vara att 

bara säga, - det där gick bra idag! - vad roligt att se dig! 
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Svaret på frågan om hur förmåga till eget skapande kan läras ut enligt lärarens syn är att det 

beror på om eleven är mottaglig, han beskriver det så här; 

 
Vi hade en föreläsare som berättade om studietekniker, han påstod att man som lärare inte kan 

lära ut någonting om det inte finns motivation och ett mål hos eleverna. Det kan jag nog skriva 

under på, det är ju stört omöjligt då. Känner de ingen motivation eller har något mål att jobba 

mot då är det väldigt svårt att sätta igång, då blir det oftast mekaniskt om det blir något, då gör 

man det för lärarna har sagt det.  

 

Intervju 2, Lärare 2 

Läraren började arbeta 1971 som lärare i bild. Hon har alltid varit intresserad av konst och 

bild sedan hon var liten, så för henne var det en självklarhet att undervisa i kreativitet som hon 

beskriver det. Hon har utbildning i konst från ”Grundis” i Stockholm. Det är först på senare år 

har hon också utbildat sig till lärare. 

 

Lärare 2 liksom lärare 1 menar att den skapande förmågan är viktig i många sammanhang; 

Hon berättar om en period då hon drev butik och hur hon då också hade användning av 

förmågan att ”se”, som hon beskriver det, att förstå vad kunden vill, att vara lyhörd ett sätt att 

tänka. Vidare berättar hon; 

 
Som bildskapande känner man att det är ganska stort. Om du ska jobba som fotograf måste du ha 

den skapande förmågan, känslan för att en bild kan påverka, du måste se bilden, ögonblicket, 

annars finns den inte.  
 

I undervisning beskriver hon att ”tillit”, ”respekt” och ”trygghet” är viktigt för att gagna den 

skapande förmågan. Tilliten, respekten och tryggheten till sin egen förmåga. Men det finns 

samtidigt också en kärna av lekfullhet och nyfikenhet. Hon säger att ”den skapande förmågan 

är något de har i sig”, jag som lärare ska hela tiden försöka utveckla hos dem; 
 

Att bära de under vingarna fast de inte ser det, tills de tror på det de gör. De måste veta vad 

konst är inom sig själv. 

 

Det som är hindrande för den skapande förmågan är när det är ”alldeles för mycket fritt” där 

det är eleven som sitter och väntar på inspiration. Då infinner sig någon slags osäkerhet hos 

eleven. 

 

När hon beskriver ett bildarbete i undervisningen som varit lyckat säger hon när eleverna 

jobbar fritt. Hon menar att när eleverna har uppnått så mycket kunskap att det ”bara rullar på” 

som den mest lyckade situationen; 
 

För att komma dit måste man ha väldigt mycket förkunskaper, en sådan klass får inte spreta för 

mycket. Det kommer oftast i tredje året, det beror på sammansättningen av klassen, och man 

måste vara mycket vaken själv som pedagog för att få igång de på det. Man måste vara lyhörd, 

förstå var jag kan hitta deras beröringspunkter. Jag vill att de ska få så mycket kunskaper att de 

ska förstå vad de själva känner att de vill ha. De flesta som söker hit är små konstnärer och har 

själva ett mål, men de har svårt att verbalisera det. Därför är det svårt att kommunicera med de 

som tycker de är bäst när de kommer. De flesta utvecklas inte, de går här ifrån utan att lära sig 

någonting, för de tycker att vi inte kan lära de något. Det är ett mardröms scenario när man ser 

att de inte förstår sin egen potential.  

 

När hon själv skapar bygger det på ”en utmaning” eller ”gåta” som hon beskriver det men 

också ”tillfredställelse”; 
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Jag älskar färg, form och balans, jag får alltså en fysisk njutning av det och väldigt mycket 

energi! Det är som att vara riktigt hungrig, men så är det bara fiskbullar på tallriken när jag 

börjar, och jag måste äta de för annars blir jag inte riktigt mätt. Det är först en jätteångest, det är 

så svårt att sätta igång men sen efter ett tag blir de där fiskbullarna mer oxfilé. Då blir man så 

nöjd och målar ändå, och då är det som efterrätt. 

 

På frågan om hur skapande förmåga kan läras ut svarar hon; 

 
Jag kan se vad eleven behöver, men jag måste använda ”silkes hanskar” och gå bredvid, få de att 

gå den väg de känner sig trygga med. 

 

4.3.1 Analys av den skapande förmågan och hur den kan läras ut i ett 

lärarperspektiv 
 

Den skapande förmågan har enligt båda lärarna att göra med en inre drivkraft och nyfikenhet 

hos eleven. Lärare 1 menar också att den har att göra med ”vilja att prestera mer” och den 

egna bekräftelsen. Men den skapande förmågan har också att göra med att ”se” som lärare 2 

beskriver den. Att se kopplas till ett sätt att tänka.  

 

Men hur kan då den skapande förmågan läras ut? Lärare 2 menar att man som lärare behöver 

vara lyhörd och bära eleven framåt för att skapa trygghet, även lärare 1 säger att tryggheten är 

en viktig grundpelare liksom relationen till eleven i form av en trygg tillåtande miljö. Det 

behöver också finnas en inre motivation och ett mål hos eleven själv för att den skapande 

förmågan ska kunna utvecklas. Lärare 2 beskriver det som en mottaglighet. Den skapande 

förmågan kan hindras om det blir för fria lektioner. Lärare 1 menar att det är viktigt med 

ramar för att eleven ska veta vad den ska förhålla sig till. Ramarna ska vara tydliga men inom 

ramen ska det finnas frihet, lust och glädje att skapa. 

Variation av lektioner, korta teckningsövningar kan med fördel varieras med större projekt 

som i ”insider- outsider” där man jobbar med begrepp utifrån några material. Men lärare 1 

menar att det är viktigt att lektionerna är ”upphängda” på något så det inte blir otydligt, men 

samtidigt får det inte bli för teoretiskt. Förhållningssättet man har som lärare ska vara 

tillåtande. Att visa som lärare att man som elev får misslyckas och att det kan bli något annat 

av det. De sociala relationerna som läraren har till eleven, liksom tillåtandet, att kunna skapa 

rum där välmående står i centrum är egenskaper som bildämnet och den skapande förmågan 

kan bidra till. 

 

 

4.4 Hur kan förmåga till eget skapande hjälpas eller stjälpas genom olika 

pedagogiska tillvägagångssätt? 
 

Utifrån undervisningsförsöken och intervjuerna finns resultat som pekar mot att det finns 

pedagogiska tillvägagångssätt som kan hjälpa eller stjälpa elevens förmåga till skapande.  

 

De pedagogiska tillvägagångssätt som hjälper förmåga till eget skapande är; 

 

- ge eleverna ”redskap” i deras skapande 

- att man som pedagog tillhandahåller materiel och teknisk kunskap 

- att man som pedagog kan handleda i olika stadier i en uppgift 

- att man har en god planering, tydliga ”ramar” 

- genom att ge eleverna en ”öppning” i uppgiften  
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- att som lärare skapa en god relation till eleven genom att vara lyhörd och skapa 

trygghet 

 

De pedagogiska tillvägagångssätt som stjälper förmåga till eget skapande är; 

 

- för teoretiska/färdigformulerade uppgifter där det inte finns öppning för egna 

tolkningar 

- för fria uppgifter då det kan uppstå ovishet 

- att inte ge eleverna ”redskap” i deras skapande 
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5 Diskussion 
Hur kan förmåga till eget skapande hjälpas eller stjälpas genom olika pedagogiska 

tillvägagångssätt? Detta är mitt frågeställningsområde och jag kommer i detta kapitel att 

vidareutveckla mina slutsatser. 

 

Av det som framkommit i litteratur, undervisningsförsök och intervjuer drar jag slutsatsen att 

den skapande förmågan har flera viktiga funktioner och är en viktig del att gagna i en lärares 

arbete. Utifrån skolverkets skrivelser har läraren ett krav på sig att utföra ett arbete som 

handlar om att lära ut förmåga till eget skapande. Att kunna lära ut förmåga till eget skapande 

bygger till stor del på elevens egen initiativförmåga och vilja att skapa men det kan till lika 

stor del bero på hur läraren utför sitt arbete.  

 

5.1  Validitet och reliabilitet 
Mitt arbete med att försöka synliggöra den skapande förmågan och hur den kan läras ut är ett 

led i att försöka uppmärksamma de krav som ställs på de pedagoger som verkar på estetiska 

programmet. De resultat som jag kommit fram till i mitt examensarbete är icke 

generaliserbara för all undervisning, vilket heller inte varit mitt syfte. Men jag lägger stor vikt 

vid att lyfta frågan för vidare diskussion. Mitt syfte, vilket jag anser att jag uppnått, var främst 

att undersöka hur förmåga till eget skapande kan läras ut, genom att gå in i mina egna 

undervisningsförsök vill jag undersöka hur mitt sätt att undervisa har förstärkt förmågan till 

de ungas eget skapande eller hindrat deras möjligheter till eget skapande.  Mitt 

examensarbete bör därför främst ses som ett kontextuellt försök, dvs. giltigt i det sammanhang 

som undersöks. Jag vill genom mina undervisningsförsök, intervjuer och 

litteraturgenomgången försöka hitta nya vägar i undervisningen för att främja den skapande 

förmågan hos eleven.  

 

5.2  Den skapande förmågan 
Skapande förmåga och hur denna kan läras ut är ett komplext ämne. Den skapande förmågan 

kan ses som en ”inre drivkraft” eller något som eleven ”har i sig” som bildlärarna beskriver 

egenskaperna i intervjuerna (kap 4.3.2) För att eleverna på gymnasiet ska kunna utnyttja den 

fulla potentialen för de egenskaperna har ändå pedagogen en viktig roll. Som pedagog finns 

det ett antal faktorer som kan gagna den skapande förmågan och kreativiteten vilket beskrivs i 

litteraturgenomgången, undervisningsförsöken och intervjuerna. Jag har sammanfatta dessa 

förhållanden i några rubriker som kommer att behandlas mer djupgående i detta avsnitt. 

 

Fritt skapande 

Vygotskij menar att kreativitet är en mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt. Dessa 

handlingar förknippas med vårt minne antingen som återskapande eller som kombinatoriska 

handlingar. De kombinatoriska handlingarna utför vi då vi använder hjärnan och kombinerar 

våra tidigare erfarenheter vilket skapar nya situationer, vi är kreativa (kap 2.1). I relation till 

Vygotskijs teorier om hur hjärnan fungerar behöver vi också som lärare förstå att tidigare 

erfarenheter eller imitationsövningar, som då blir tidigare erfarenheter, är ett viktigt led i att 

förstå hur eleven lär sig att skapa något nytt. Kreativiteten/den skapande förmågan börjar 

utvecklas i tonåren och det har att göra med att erfarenheterna som helhet börjar mogna och 

då också de varaktiga intressena. Det finns vissa problem förbundna med en elev i tonåren, 

eftersom den skapande ”fria” fantasin inte är nog, därför behöver eleven redskap och 

färdigheter för att kunna gestalta sin skapande fantasi (kap 2.1). Det är också så att ritandet i 

denna ålder är nära förknippat med speciella metoder då varje konstart äger sin speciella 

teknik för gestaltandet av bilder. Vygotskij menar att föreningen av teknisk disciplin och 

skapande arbete troligen är det mest värdefulla pedagogen förfogar över för åldersgruppen. 
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Konstfilosofen Herbert Read initierade en debatt om ”estetisk fostran” på 1950-talet som på 

många sätt kom att influerat den bildpedagogiska traditionen fram till idag (kap 2.2). Ett av 

huvudmomenten i den estetiska fostran var att eleven ska ges möjlighet att fritt få uttrycka sin 

personlighet i bild. Här skiljer sig Vygotskijs och Reads teorier och jag menar utifrån mina 

undervisningsförsök att ”fritt” skapande kan vara hämmande om eleven inte hunnit tillägna 

sig färdigheter. I undervisningsförsök 2 förutsatte jag att eleverna viste vad layout var och 

kunde använda sig av tekniken, men det visade sig att eleverna saknade kunskap i grafisk 

form och då inte kunde förstå hur de skulle uttrycka sig. Uppgiften var för fri i fråga om att de 

saknade den tekniska kunskapen att uttrycka sig grafiskt. I undervisningsförsök 1, 

screentryckslektionen, bidrog jag med teknisk disciplin i den mån jag genomförde lektionerna 

i syftet att lära eleverna tekniken. Vidare fick eleverna möjlighet att jobba vidare på egen 

hand med tekniken vilket blev ett led mot ett eget skapande arbete hos eleven. 

 

Imitera ett sätt att lära  

De traditioner som skolämnets historik bygger på är den Emancipatoriska och 

Fröbeltraditionen (kap 2.2) . Dessas metoder har motiverats av olika skäl som; terapeutiska, 

estetiska, omvärldsorienterande, lära elever att uppskatta konsten och det sköna. Vygotskij 

menar här i motsatts till Herbert Reads fostran att imitation kan vara en utgångspunkt för 

lärandet. Zonen för den närmaste utvecklingen betecknar utrymmet mellan den nivå som 

barnet/tonåringen redan nått och den nivå det är på väg mot. Synen på imitation som 

utgångspunkt för lärandet behöver enligt Vygotskij omvärderas. Han menar att det inom 

traditionell förmedlingspedagogik finns en syn på att det är elevens självständiga 

uppgiftslösning som är grunden för utveckling, och att efterapning oftast uppfattas som fusk. 

Vidare förklarar Vygotskij att imitation inte sker mekaniskt utan tvärtemot då imitation kan 

uppfattas som en konstruktiv och selektiv process. Det som väljs ut och imiteras sker alltid i 

relation till den potentiella utvecklingsnivån (kap 2.3).  

 

Aktuell och potentiell nivå 

En annan komponent som är av stor vikt när det gäller den skapande förmågan är hur den 

upptäcks. Lindströms kriterier för bedömning av skapande verksamhet bygger på det 

undersökande arbetet, uppfinningsförmågan, förmågan att utnyttja förebilder och förmåga till 

självvärdering (kap 2.6). I mina undervisningsförsök väljer jag att inte lägga någon värdering i 

om hur jag uppfattade resultaten. Istället har jag gjort ett val i att beskriva variationen av 

arbetena. Liksom i Lindstöms beskrivningar av vad som bedöms i arbetsprocessen fann jag att 

eleverna hade svårigheter med dessa ovan beskrivna kriterier. I beskrivningarna av mina två 

undervisningsförsök fann jag att variationerna av resultatet i undervisningsförsök 1 var större. 

Svaret på varför variationen var bredare fanns till stor del i uppgifternas utformning i form av 

öppenhet och slutenhet. Med öppenhet menar jag att uppgiften var tillåtande för större 

variation. Undervisningsförsök 2 var mer sluten, där fanns redan resultatet presenterat i 

uppgiften; ett Ungdomens hus med verksamheterna dans, musik, design, projekt och 

arrangemang. Som lärare 1 berättar i intervjun behöver det finnas vissa ”ramar” eller något att 

”hänga upp” uppgifterna på. I hans svar på frågan om det finns några hinder för den skapande 

förmågan säger han ”för teoretiskt”, det är också till stor del svaret på varför 

undervisningsförsök 2 inte fungerade med tanke på elevens förmåga till eget skapande. 

Genom att som pedagog anpassa uppgifterna utifrån den nivå eleven befinner sig på, utifrån 

de kunskaper eleven tillägnat sig, kan läraren underlätta elevens förmåga till eget skapande 

och öka kreativiteten hos eleven. Läroprocessen sker oftast i ett socialt samspel mellan 

eleven/eleverna och pedagogen. Vygotskij menar att lärandet ska ses som en kulturöverföring 

vilket också är grundläggande för förståelsen om hur intresset väcks hos eleven (kap 2.3). 

Pedagogens utmaning är då att skapa meningsfulla undervisningsvillkor som matchar elevens 
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aktuella och potentiella nivå. Vygotskij menar att god undervisning inte bara väcker elevernas 

intresse utan också skapar ny mening. Detta sker när läraren etablerar varaktiga och 

överförbara kognitiva färdigheter hos eleverna, denna kunskap kommer i detta perspektiv att 

representera ett nytt, meningsfullt sammanhang för eleven. I intervjuerna framkom också att 

”för fritt” eller otydlighet kunde vara hämmande för den skapande förmågan hos eleven men 

samtidigt kunde ett alltför teoretiskt upplägg vara försvårande (kap 4.3.2).  

 

Fritt eller styrt 

Som det framgick av mina undervisningsförsök och intervjuerna kan en uppgift i bild bli för 

teoretisk och därför hämma den skapande förmågan hos eleven. Men samtidigt finns det risk 

med att hålla alltför fria lektioner där eleverna kan bli sittandes och vänta på inspirationen och 

det infinner sig en slags osäkerhet hos eleven som lärare 2 svarar i intervjuerna av lärarna 

(kap 4.3.1). Hon beskriver dock att ett lyckat bildarbete för den skapande förmågan i bild kan 

vara när eleverna jobbar fritt men att det bygger på att eleverna uppnått så mycket kunskap att 

det ”bara rullar på”( kap 4.3.1). För att kunna arbeta fritt utifrån den egna skapande förmågan 

behöver eleven ha tillägnat sig kunskaper inom ett område som bild. Därmed förutsätts att det 

ska ha etablerats teknisk kunskap hos eleven för att denna ska kunna använda och utveckla de 

kunskaperna i ett ”fritt” arbete. I undervisningsförsök 1 (kap 4.2.2) beskrivs hur den tekniska 

kunskapen inom området fotoscreentryck etableras hos eleven för att eleven senare arbetar 

vidare ”fritt” med att skapa egna uttrycksformer. Variationerna i arbetena blir då större vilket 

pekar mot att elevens förmåga till eget skapande ökade. Lärare 1 menar också att det ska 

finnas en balans mellan som han beskriver ”inre och yttre ramar”, innanför de yttre ramarna 

ska det vara mer fritt med lust och glädje för att få skapa (kap 4.3.1). Den skapande förmågan 

hos eleven bygger på att det finns motivation och ett mål hos eleven, känner eleverna ingen 

motivation eller eget mål att jobba mot kan det bli svårt för eleven att ”sätta igång” och det 

blir mekaniskt och något man gör för lärarens skull (kap 4.3.1). I undervisningsförsöken kan 

vi se att detta har en stor roll, i undervisningsförsök 2 (kap 4.2.5) var uppgiften för 

”teoretisk”, färdigformulerad och sluten, vilket medförde att elevernas förmåga till eget 

skapande minskade. Resultaten i uppgiften blev utan större variation och det fanns en mindre 

del lust att arbeta med uppgiften. Eleverna beskrev uppgiften som för omfattande (kap 4.2.4). 

I uppgiften saknades också ”redskap” eller teknisk etablerad kunskap hos eleverna för att lösa 

layout momentet vilket medförde att uppdraget inte genomfördes på ett varierat sätt. Bendroth 

Karlsson skriver just om detta i kriterierna för ett ”genuint” bildprojekt (kap 2.3), i ett bild 

projekt bör både experimenterande med fysiska objekt finnas liksom mentala redskap som ord 

och begrepp. Pedagogen tillhandahåller såväl intellektuella som rent fysiska redskap. 

Den skapande förmågan hos eleven är komplex eftersom den bygger på elevens inre 

motivation och intresse för uppgifterna som pedagogen förfogar över. I intervjuerna, 

undervisningsförsöken och litteraturdelen finns flera delar som pekar mot att den skapande 

förmågan hos eleven kan påverkas av läraren. Men det finns inte ett enkelt entydigt svar. Det 

är flera komponenter i en lärares arbete som kan hjälpa elevens förmåga till eget skapande. De 

viktigaste delarna i en lärares arbete är att förstå på vilken nivå eleven befinner sig. Utifrån 

denna nivå kan undervisningen utformas. Läraren förfogar också alltid över ”ramarna” och 

det är läraren som kan påverka ramens utformning utifrån var eleven befinner sig i 

utvecklingen.  

 

5.3  Att uppnå styrdokumentens mål 
Det primära syftet med detta examensarbete har varit att fördjupa den egna kunskapen i 

läraryrket därför tycker jag att det behöver ägnas en diskussion om vad jag anser mig ha lärt 

mig om läraryrket och hur jag tänker ta till vara och vidareutveckla dessa lärdomar i mitt 

kommande yrke. För att kunna uppnå styrdokumentens mål som pedagog att utveckla den 



 27 

skapande förmågan hos eleven behövs flera redskap. Samtidigt finns det också faktorer i en 

lärares arbete som kan vara svåra att påverka, som en elevs välmående och mottaglighet som 

framkom i intervjun med lärare 1 (kap 4.3.1). Jag har lärt mig att mitt sätt att agera som lärare 

har en avgörande roll i fråga om elevens skapande förmåga. Genom att utforma uppgifter av 

stor variation och veta var elevens nivå ligger underlättas lärandet och den skapande 

processen. Att också kunna göra en bedömning utifrån flera kriterier där den skapande 

processen i elevens arbete är vägledande tror jag kan gagna den skapande förmågan hos 

eleven och upptäcka den ”tysta kunskap” som så ofta präglar arbetet med bilder. 

Dokumentationen av processen är grunden för den senare bedömningen. 

 

5.4 Vidare frågor 
En fråga som väcktes i samband med arbetet är hur eleverna upplever att deras skapande 

förmåga kan påverkas? Vilka pedagogiska tillvägagångssätt anser eleverna gagnar den 

skapande förmågan/kreativiteten? Hur ska en lärare verka och agera för att eleverna ska bli 

uppmuntrade och engagerade i det som driver elevens arbete? Frågan om elevens egen 

”självärdering” är en annan intressant del.  I projektet Portföljvärdering av elevers skapande i 

bild tar Lars Lindströms upp så kallade processkriterier som beskriver elevens undersökande 

arbete, uppfinningsförmåga, förmåga till att utnyttja förebilder liksom förmåga till 

självärdering (kap 2.6). Detta kan vara en intressant fråga för kommande examensarbeten, där 

man tittar på hur eleven själv kan påverka skaparförmågan genom självvärdering. De 

konsekvenser som jag ser i arbetet med examensarbetet är att det i förlängningen går på djupet 

med att förklara för oss pedagoger hur vi kan finna nyckeln till elevernas eget engagemang. 

Frågan är oerhört väsentlig och relevant för att vi i förlängningen ska kunna skapa engagerade 

och delaktiga individer i ett samhälle som ofta anser att dessa egenskaper är viktiga oavsett 

vad man tänker arbeta med, studera vidare till eller hur man bara ska vara som medmänniska. 
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Bilagor 

Bilaga 1,2 
Presentation Fotoscreentryck, bifogar PowerPoint-presentationen: Fotoscreentryck 

 

 
 
Manualer för fotoscreentryck, bifogas som fem pdf-filer; 

- beskiktning1 

- belysning2 

- framkallning3 

- tryck4 

- rengöring5 
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Bilaga 3 
Manual som eleverna fick: 

 

Screentrycksmanual 
Screentryck är en tryckmetod där man överför grafiska tryck på t-shirt, tyg eller papper. Till sin hjälp 

använder man en ram. Denna bestryker man med ett ljuskänsligt medel. Sedan tecknar du en bild i 

svart/vitt eller använder en bild som du kopierar till svart/vit och överför ditt original till overhead-

plast och placerar det ovanpå ramen. Nu belyser du ramen med en uv-lampa och sköljer sedan bort den 

del av hinnan som ej härdats av lampan. När ramen är torr placerar du den på din t-shirt och använd en 

rakel för att stryka färgen jämnt över ramen. Där ditt motiv var på duken rinner färgen igenom och 

fastnar på tröjan. Förr var det vanligt att man skar ut schabloner för hand. Resultatet blev siluettartat. 

Flera nyanser skapades genom att trycka flera gånger med olika färger. Numera används ljuskänslig 

emulsion som belyses med UV-ljus. Det blir då möjligt att skapa rastrerade och detaljrika bilder. Mer 

om de olika stegen för att skapa screentryck kan du läsa om nedan. 

Original 
För att överföra en bild till väven används genomskinliga original där bilden som ska tryckas syns i 

svart.  Originalet görs på OH-film och kan överföras via kopiator men du kan också teckna direkt på 

filmen med svarta vattenfasta pennor. 

Beskiktning 
I fotoscreen täcks (beskiktigas) en screenväv med en filler. Filler kallas även för schablonvätska och är 

ett flytande ljuskänsligt fyllnadsmedel. Du använder en metallrakel och bestryker ramen nedifrån och 

upp 2 ggr på dukens framsida. Tänk på att hålla ramen 45 grader lutad mot bordet så förenklar det 

bestrykningen. Nu behöver duken med emulsionen torka i ett mörkt skåp, räkna med ca 12 timmar för 

att vara riktigt säker. Har du brottom kan du använda hårtork, dock i mörker! Resultatet beror på ditt 

tålamod med torkningen. 

Belysning 
Originalet läggs på den torra ljuskänsliga ytan av ramen.  Placera exponeringsbord underst och 

glasskiva överst. Allt belyses sedan med UV-ljus ca 5,5 – 6 minuter med 30 centimeters mellan duk 

och lampa.  

Framkallning 
De ytor som blivit övertäckta av de svarta delarna i originalet blir inte belysta och blir därför inte 

heller härdade. Dessa ohärdade delar löser upp sig när man spolar med vatten (s.k. framkallning). De 

ytor som däremot blivit härdade av UV-ljus förblir täckta av fillern efter framkallning. När man 

trycker släpper inte dessa ytor igenom någon färg. De ytor där den ohärdade fillern blivit bortspolad 

vid framkallningen kommer däremot att släppa igenom färg vid tryck. 

Tryck 

Om du ska trycka på tyg som är dubbelt exempelvis en t-shirt är det viktigt att du lägger papper mellan 

tygen, annars riskerar du att trycket går genom båda tygerna. Det kan vara bra att ha ett mjukt 

underlag, en fliesfilt med en vaxduk över är en bra tryckgrund. Placera din t-shirt, ditt tyg eller papper 

underst och ramen över med framsidan ner. För att få trycket där du vill ha det kan du använda ditt 

OH-original på tryckytan och sedan matcha in ramen efter den. Viktigt att du inte glömmer att ta bort 

OH-filmen före tryck! Nu kan du lägga färg överst på ramens överkant och använda rakeln. Tre drag 

är max om färgen inte är oerhört trögflytande, lösare färg max 2 drag. Ett drag är uppifrån och ner! 

Rengöring 

Rengöring av ramen görs direkt efter tryck. Skölj ramen rikligt med ljummet vatten gnugga lätt med 

diskborste. Om du inte ska göra fler tryck kan du ta bort schablonen helt. Då använder du stripper-

pasta (gröna) och lite vatten som du gnuggar på fram och baksida av ramen med diskborste och låter 

verka ca 5 min. Sedan är det dags att skölja ramen och se till att all emulsion går bort. Låt torka! 
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Bilaga 4 
 

Uppgiften till eleverna: 

 

Det har startat ett nytt Ungdomens hus i Kristinehamn! Huset är ett kulturhus för unga över 16 

år. Huset erbjuder en sprakande blandning av musik, design, dans, café, projekt och 

arrangemang. Verksamhetens grundidé har utformats av valda ungdomarna och du är en 

ibland de.  Ungdomens hus behöver nu marknadsföra sig för att locka fler besökare. Du får i 

uppgift att framställa huset grafiskt med hjälp av layout. Du ska också hitta på namnet på 

huset! 

 

Materialet är valfritt; men exempel på tekniker att arbeta med är kollage(blandteknik med 

tidningsurklipp, fotografier, papper och pennor), fotografi, digitala layoutprogram m.fl. 

Använd din fantasi! 
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Bilaga 5 
Intervjufrågor 

 

Till lärare: 

 Hur länge har du arbetat med bild tillsammans med ungdomar? 

 Kan du berätta om ett bildarbete som du uppfattar som lyckat? 

 Vad är viktigt att tillföra i undervisningen med tanke på eget skapande? 

 Vad får dig att vilja skapa?  

 Vilka undervisningsmetoder gagnar den skapande förmågan? 

 Vilka metoder i undervisningen är hindrande för den skapande förmågan? 

 Kan förmåga till eget skapande läras ut? Hur? 

 Är förmågan till eget skapande viktigt i ett ämne som bild? Varför? På vilket sätt? 

 

 

 

 


