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Sammanfattning
Ambitionen med detta gestaltande examensarbete var att utforma ett adekvat läromedel för 
teckning som är väl förankrat i Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmets  
2011 (Lgr 11)  kursplan för Bild i högstadiet. Detta söktes uppnås genom en studie av tidigare 
relevant forskning och genom ett test av det läromedel, Hjälp! Jag Tecknar, som producerades i 
och med den gestaltande processen.  Arbetet kan sägas vara uppdelat i två delar, å ena sidan 
utvecklingen av ett läromedel och å andra sidan ett test av samma läromedel. Testet genomfördes 
genom en frivillig kursverksamhet med barn och ungdomar som kunde tänka sig att deltaga i 
utvecklingen av läromedlet. Resultatet visar främst på möjligheter med Hjälp! Jag Tecknar och 
hur boken skulle kunna motarbeta, framförallt, inaktivitet och underlätta för en läsare att just 
teckna. Vidare redovisar den gestaltande processen en möjlig väg att gå för den som själv vill 
skapa egna läromedel.
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Inledning

Att teckna och teckningen är en uttrycksform eller kanske ett fenomen som har 
otroligt uråldriga anor. Ordet i sig verkar komma från grekiskan, som så mycket 
annat ”Techne är det klassiskt grekiska ordet för 'konst', 'färdighet', 'hantverk'” 
(Nationalencyklopedin, 2008). Att teckningen i sig skulle vara så ung som 
grekerna och demokratin är dock en fruktlös och fullkomligt felaktig tanke. Nej, 
människan karvade, penslade och högg bilder på en mängd olika material långt 
innan slaven och politikern var påkommen, teckningen kan väl snarast likställas i 
ålder med människan själv då meningsskapande i någon mening är en av de 
förmågor som definierar människan. 

Om teckningen, bland annat, fungerar som meningsskapande på en existentiell 
nivå så kan bildämnet i skolan snarare sägas lida av förvirring. Bildämnet tenderar 
att ha problem med att tydligt definiera syfte, mål och därmed mening, ämnet 
upplevs som roligt men inte viktigt (Skolverket, 2005). Problemet är dock inte 
nytt, Catharina Elsner redogör för en syn på estetiska ämnen i allmänhet, ett 
värdeperspektiv, där de ständigt har fått kämpa för sin legitimitet (Elsner, 2000). 
Detta värdeperspektiv baseras främst på Haanstras tidigare forskning. Bildämnet 
balanserar mellan å ena sidan intrisikala värden eller egenvärden och å andra 
sidan instrumentella värden. Med det menas att ämnet motiveras genom 
egennytta, att det är värt att läras i sig, eller att ämnet motiveras genom att det 
bidrar med kunskaper och färdigheter som är bra i andra sammanhang och ger 
tillgång till kunskap och förmågor utanför ämnets gränser.   

En annan aspekt av ämnet är bristen på läromedel. Bildlärare producerar i stor 
utsträckning eget material för undervisningen. I Skolverkets rapport Läromedlens  
roll i undervisningen (2006) beskrivs läromedlens funktion som en riktningsvisare 
och att de konkretiserar undervisningen. 

Det är mot den här bakgrunden den här rapporten skrivs och dess gestaltande del 
tar sitt avstamp. En naggande känsla av att bildämnet har problem med att hävda 
sig och att det är dags att tala klarspråk och sluta mumla. Med en tro att 
teckningen är en central del av den verksamhet som upptar mest tid inom ämnet, 
den skapande verksamheten, menar jag att en tydligare definition genom ett 
läromedel kan bidra till att ämnet får ett fastare fotfäste. 
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Syfte
Syftet med den här undersökningen är att med utgångspunkt från teckningsböcker 
och tidigare forskning skapa ett adekvat läromedel för teckning som är väl 
förankrat i Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmets 2011 
(Lgr 11) kursplan för Bild i högstadiet. Syftet är också att utveckla och utvärdera 
läromedlet.

Frågeställningar

• Hur är teckningsböcker beskaffade och hur beskrivs teckning i sådan 
litteratur? 

• Hur kan didaktiska teorier och tidigare forskning användas för att skapa 
ett adekvat läromedel för teckning?

• Hur kan undervisning i teckning, genom teckningsboken Hjälp! Jag 
Tecknar utvärderas som en metod för undervisning och länkas till Lgr 11?
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Metod

Två processer
Syftet består av två skiljda delar eller etapper, en del består i att skapa eller 
gestalta ett adekvat läromedel för teckning och den andra delen ämnar utvärdera 
och utveckla detta läromedel, teckningsboken Hjälp! Jag Tecknar. Metoderna är 
därmed uppdelade i dessa båda delar. Litteraturstudier i form av en studie av 
teckningsböcker, relevant forskning och en granskning av Lgr 11 utifrån en 
historisk förståelse, har legat till grund för den gestaltande processen och 
utvecklingen av läromedlet. Insamling av empiri genom observationer och 
genomförda intervjuer i en kursverksamhet användes för att utvärdera och 
utveckla läromedlet.    

Litteraturstudier

För att utveckla läromedlet var det viktigt att basera det på tidigare liknande 
litteratur för att på så vis få en uppfattning om vad det är för olika delar som 
tillsammans bygger upp teckningsläran och eller undersöka olika uppfattningar 
om teckningsämnet. Den här litteraturen kallas i examensarbetet för 
teckningsböcker, det är ett samlingsnamn för böcker som har ambitionen att lära 
läsaren teckna eller att på något vis utveckla läsarens kunskaper eller praktiska 
färdighet i teckning. Studien genomfördes till dess att jag upplevde en ”mättnad”, 
att studien efter ett tag endast gav upphov till mer av liknande böcker med 
liknande innehåll och struktur. När litteraturen hade samlats analyserades denna 
och jämfördes med varandra. På så vis kunde olika kategorier av teckningsböcker 
formuleras. Detta redovisas under rubriken ”Bakgrund” med hjälp av 
representativa exempel ur varje kategori. Efter denna problematiseras resultatet 
genom relevant tidigare forskning. Lgr 11 har granskats utifrån en historisk 
förståelse för att undersöka teckningsundervisning i skolsammanhang och dess 
relevans.
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Utveckling av Teckningsboken – Gestaltande process

Utvecklingen av teckningsboken Hjälp! Jag Tecknar (se bilaga 3) var en relativt 
kort men intensiv process. Först och främst konstaterades att boken bör vara liten 
och smidig, ett mellanting mellan ett häfte och en bok. Den skulle säga mycket 
med få ord, alltså var bilderna tvungna att kommunicera tydligt med betraktaren. 
Läromedlet skulle heller inte säga allt, det var hela tiden en ledstjärna att boken 
inte skulle säga åt läsaren vad han eller hon bör eller ska göra, den var tänkt att ge 
förslag och hjälp, en orientering och på så vis sporra läsaren till egen aktivitet och 
egna undersökningar. Genom sin ringa storlek och praktiska utformning var 
tanken att boken skulle kunna användas mer eller mindre som en ”första hjälpen” 
vid teckning, att den kan användas när det känns svårt eller tufft och att den finns 
tillhands. Författaren har lång erfarenhet av teckning så författarens egen 
erfarenhet blev till en början utgångspunkten för läromedlets utformning och 
innehåll. Detta kompletterades snart av litteraturstudien och utifrån den började 
teckningsämnet snart brytas ned till det mest elementära och karaktäristiska i de 
tre sätten att framställa bilder. Dessa tre undersöktes sedan ytterligare. Så med 
hjälp av litteraturstudien, erfarenhet och problematiseringen av de tre sätten att 
teckna kunde en enkel och kortfattad presentation av hur teckningar kan 
framställas formuleras i läromedlet. 

Samtliga bilder i läromedlet är egenproducerade och de är tecknade efter de 
principer som redogörs för i läromedlet, se därför läromedlet (bilaga 3) för en 
utförligare beskrivning av själva teckningsprocessen. Särskild vikt har lagts vid att 
inte visa bilder skapade med hjälp av andra verktyg då deras relevans i 
sammanhanget skulle vara ringa eller obefintlig. Texten bearbetades i ett 
ordbehandlingsprogram, bilderna skannades in och små retuscheringar vad gäller 
svärta och skärpa genomfördes, mest för att göra förhållandet mellan vita och 
svarta toner så enhetligt som möjligt. Text och bildfilerna fördes in i 
formgivningsprogrammet Adobe Indesign. Eftersom arbetet grundades på ett 
gediget skissarbete tog den här proceduren inte särskilt lång tid, det handlade mest 
om att placera saker och ting på sin plats. Små justeringar vad gäller bilders 
storlek och placering genomfördes och en del bilder rannsakades bort då det var 
av stor vikt att hålla nere antalet sidor om läromedlets praktiska egenskaper skulle 
bibehållas. 
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Kursen

För att vidareutveckla och utvärdera läromedlet har det testats i en kursverksamhet 
som anordnades genom ett studieförbund (bilaga 2). Kursen var en teckningskurs 
med fokus på serieteckning/karaktärsteckning med i snitt sju deltagare, 
sammanlagt handlade det om åtta kurstillfällen varav varje tillfälle var en och en 
halv timme långt. Kursen ägde rum på kvällstid. Teckningsboken Hjälp! Jag 
Tecknar presenterades först under det andra kurstillfället och var och en av 
deltagarna fick varsitt eget exemplar.  Lektionstillfällena var relativt 
ostrukturerade främst för att testa deltagarnas egna användning av läromedlet utan 
övrig styrning eller riktningsanvisning på verksamheten (se bilaga 2 för 
kursplanering). Vid det första tillfället gjordes ett försök att utifrån en förlaga 
deltagaren själv valt i samråd med kursledaren formulera en målsättning med 
kursen, ett mål som deltagaren och kursledaren sedan kunde förhålla sig till. 
Under det sjätte kurstillfället introducerades en uppgift, specifikt utformad efter 
teckningsboken, för att se om det blev någon förändring i deltagarnas aktivitet. 
Det övergripande syftet med kursen var ”Att deltagaren fördjupar sina kunskaper i 
teckning och utvecklar sin stil i den riktning hon eller han önskar genom att 
förvärva/utveckla en egen metod för att utveckla sina kunskaper i teckning” 
(bilaga 2). Deltagarens tecknande diskuterades med hjälp av en portföljmetod där 
deltagarens alster samlades och på så vis kunde olika metoder och vad deltagaren 
lärt sig göras mer konkret (Lindström, 1997). Kursverksamheten valdes som arena 
för att samla empiri för att den gav möjlighet till att utforma undervisning under 
en längre period med en liten grupp deltagare. 

Observationer och intervjuer

För att samla kunskap om hur teckningsboken använts under kursen och på så vis 
vidareutveckla läromedlet, men även för att undersöka läromedlet som 
undervisningsmetod såväl som inlärningsmetod, valdes kvalitativa intervjuer samt 
en form av deltagande observation. Hur deltagaren använder läromedlet är något 
som möjligtvis skulle kunna yttra sig på olika sätt och därmed är det motiverat att 
använda minst två metoder för att samla empiri. Sammantaget kan det sägas att 
det har handlat om en form av undervisningsförsök, där en undervisningsmetod 
och inlärningsmetod, teckningsundervisning med hjälp av teckningsboken Hjälp!  
Jag Tecknar, testats och utvärderats genom insamling av empiriskt material 
(Johansson & Svedner, 2010). 
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Observationerna har främst fokuserat på hur och i hur stor utsträckning 
kursdeltagarna använt läromedlet. Observationerna kunde inte nedtecknas 
kontinuerligt under kurstillfällenas gång, de har alltså nedskrivits så fort som 
möjligt efter respektive kurstillfälle. Därmed kan det sägas att det handlar om 
”dagboksanteckningar”, snarare än regelrätta observationer eller deltagande 
observationer. Det finns en fara med ett sådant förfarande då det som antecknas i 
en observationslogg främst bör vara beskrivande och således finns det en risk att 
tiden mellan observation och antecknande ger upphov till sammanfattningar och 
större utrymme för mer subjektiva tolkningar/anteckningar (Anzul & Ely, 1993). 
Men då observationerna främst tog fasta på en specifik företeelse, hur deltagaren 
använder läromedlet och hur ofta, kunde loggen hållas relativt saklig och 
beskrivande.

Intervjuerna med enskilda kursdeltagare hade en kvalitativ karaktär med 
fördefinierade frågeområden. Intervjuerna ägde rum i ett litet avskiljt rum, i 
anslutning till lokalen för kursverksamheten, bakom stängda dörrar. 
Intervjuguiden återfinns i bilaga 4. Intervjuerna genomfördes med hjälp av det 
material som deltagaren producerat under kursens gång, materialet användes för 
att konkretisera och på så vis underlätta för informanten att beskriva och förklara 
sina tankegångar. Den kvalitativa ”friare” eller ostrukturerade formen av intervju 
valdes för att det främst är deltagarens uppfattning om vad han eller hon lärt sig 
och hur som är av intresse. Samma grundfrågeställningar ställdes till samtliga 
informanter men beroende på hur de svarade blev följdfrågorna olika, allt för att 
så tydligt som möjligt förstå informanten och få uttömmande svar. Sammanlagt 
intervjuades fem kursdeltagare. Varje intervju tog ungefär 10 min och 
genomfördes i samband med det sista kurstillfället. 

En intervju kan gå fel av främst två anledningar: antingen pressar intervjuaren 
informanten på information och eller påverkar dennes svar eller så är inte 
informanten sanningsenlig av olika anledningar (Johansson & Svedner, 2010). 
Öppna frågor och frågor som ber informanten beskriva någonting kan motarbeta 
det första problemet, tystnaden och att låta informanten tänka efter är ett annat sätt 
för intervjuaren att få mer uttömmande svar (Johansson & Svedner, 2010; Anzul 
& Ely,  1993; Dalen, 2008). Det andra problemet uppstår främst på grund av 
bristen på förtroende mellan intervjuare och informant, ett problem som 
motarbetades  genom kursverksamheten i sig. Det framgick såväl muntligen som 
skriftligen, i och med en utvärderingsenkät, att deltagarna uppskattade 
kursverksamheten. Jag själv, i egenskap av kursledare, upplever även att 
deltagarna har trivts med verksamheten och gemenskapen i gruppen. Det kan i sin 

6



tur bli ett problem om intervjuaren och informanten står för nära varandra eller om 
intervjuaren är så att säga ”allt för nära hemmet”. Då är det viktigt att intervjuaren 
behåller sin roll som forskare och inte låter intervjun övergå till ett vanligt samtal 
(Anzul & Ely, 1993). Jag upplever själv att delar av intervjuerna under kortare 
sekvenser har övergått till samtal, kanske på grund av att informant och 
intervjuare känner varandra för väl. Det kan, troligtvis, även ha att göra med att 
jag är en oerfaren intervjuare och inte använt mig av tystnaden i tillräcklig 
utsträckning (Johansson & Svedner, 2010; Anzul & Ely, 1993; Dalen, 2008). 

En tredje möjlighet är att informanten upplevt att jag vet eller känner till ett 
”korrekt” svar på intervjufrågorna, då dessa handlade om teckning och 
framställning av teckningar och intervjuerna genomfördes i anslutning till 
teckningskursen där jag spelat rollen som forskare, utformare och kursledare för 
teckningskursen. Alla dessa roller kan ha försvårat intervju situationen för såväl 
informant som intervjuare. Valet av informanter bestämdes i och med valet av 
kursen som arena för att testa läromedlet. Eftersom läromedlet först testades i och 
med kursen blev kursdeltagarnas uppfattningar och kunskaper om teckningsboken 
Hjälp! Jag Tecknar av intresse för arbetet och därmed föll urvalet av informanter 
naturligt: de kursdeltagare som kan tänka sig delta i studien. Eftersom det 
handlade om barn och ungdomar var även målsmans intygande en förutsättning 
för att intervjuerna skulle kunna äga rum (se bilaga 1). 

Två intressen tenderar att hamna i konflikt vad gäller forskningsetik, å ena sidan 
ska forskningen vara transparent och överskådlig, studien ska i princip vara så väl 
beskriven att en identisk studie skulle kunna genomföras igen, å andra sidan är det 
av vikt att privatpersoners integritet skyddas och upprätthålls (Vetenskapsrådet 
2011). Då de fem informanterna endast är intressanta för studien i egenskap av 
kursdeltagare och att de är i skolålder (12-16 år) har deras identitet kunnat hållas 
hemlig utan någon negativ inverkan på beskrivningen av förhållandena för 
insamling av empiri. Informanterna informerades, och var införstådda med 
intervjuns syfte det vill säga, att vidareutveckla och utvärdera teckningsboken. 
Det poängterades innan intervjuerna att det var av vikt att informanten höll sig 
sanningsenlig och ärligt försökte berätta, efter bästa förmåga, och svara på 
intervjufrågorna. Jag trodde innan intervjuerna att detta skulle bli ett stort problem 
då jag spelat de olika rollerna som kursledare och tecknare och helt plötsligt skulle 
agera forskare, men jag upplever att informanterna svarat ärligt och inte på något 
sätt försökt svara så som jag, i egenskap av kursledare, vill att de ska svara. 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats. 
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Tolkning och analys

Tyvärr, på grund av att observationerna fördes efter varje kurstillfälle, är det en 
viss brist på konkreta exempel i anteckningarna. Detta ger ett mindre fylligt 
material men den övergripande bilden av hur och i hur stor utsträckning materialet 
använts under kursen har kunnat redovisas. Anteckningarna sammanfattades och 
de tydligaste exemplen på olika intressanta företeelser som observerats under 
kursen har analyserats. Dessa sammanfattningar sammanställdes återigen i 
resultatet för att göra det överskådligt. Intervjuerna sammanställdes på ett 
liknande sätt där först och främst de mest intressanta citaten från var och en av 
informanterna grupperades under de olika teman som tillsammans byggde upp 
intervjuerna. De olika citaten skrevs samman för att få ett överskådligt resultat 
utifrån var och en av informanterna. Detta underlättade tolkningsprocessen såväl 
som analysen av materialet, som tog tillvara på skillnader och likheter i 
informanternas utsagor.
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Bakgrund

Teori

Här redogörs för de grundläggande pedagogiska tankarna bakom läromedlet, det 
vill säga de didaktiska teorier och metoder som formar strukturen och innehållet i 
läromedlet. Genom att använda sig av ett antal olika didaktiska teorier, eller 
snarare kanske genom att utesluta eller bortse från andra teorier och metoder, 
formas en bild av lärande eller inlärning och undervisning och hur den bör 
utformas, genomföras och utvärderas.     

Sociokulturell Teori

”Vilken roll spelar det inre arbetet i huvudet? Och hur kommer det som 
finns i huvudet egentligen in i huvudet? Gror det likt ett frö som sedan blir 
en blomma? Finns det nedärvt? Kommer det från himlen?” (Strandberg, 
2006, s.10). Med de här orden inleder Leif Strandberg sitt utforskande av 
lärande och Vygotskijs Sociokulturella teori i boken Vygotskij i praktiken 
bland plugghästar och fusklappar (Strandberg, 2006). Med ett enkelt språk 
och liknelser med händelser och fenomen som är typiska i en skolmiljö, 
förklarar och diskuterar han lärande och i synnerhet Vygotskijs teori. 
Strandberg använder framförallt uttrycken "läshuvud", "plugghäst" och 
"fusklappar" för att diskutera lärande. Enligt den traditionella, rationalistiska 
och långlivade synen på kunskap som menar att kunskap är något som 
kommer inifrån (som möjligtvis hämtats utifrån i "naturen" till exempel) så 
hyllas eller premieras läshuvuden. Fusklappen blir förkastlig och 
plugghästen kan göra goda försök, men han eller hon kommer aldrig nå 
läshuvudets nivå. Läshuvudet är ett enklare och mer begripligt ord för den 
idealiserade synen på kunskap där minnet och utantillinlärning står i 
centrum. Med ett sociokulturellt synsätt sätts plugghästen, som arbetar hårt 
och är aktiv i sitt lärande, främre och fusklappen ses som ett hjälpmedel. 
Alltså en syn på lärande där lärandet är aktivt och hjälpmedel eller förmågan 
att använda verktyg är en central del av lärandet. Läshuvudet är precis som 
det låter förkovrad i böcker, plugghästen är ute och betar med andra 
plugghästar. Strandberg poängterar vikten av gemenskap och interaktioner 
för lärande. 
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Det Vygotskij kallar utvecklingszoner är en central del i den Sociokulturella 
teorin, och ett tydligt exempel på vikten av interaktion för lärande, att den lärande 
i samspel med en mer kunnig vägvisare övervinner sina tillkortakommanden och 
på så vis lär sig (Strandberg, 2006). Amatörens utvecklingszon utvidgas då han 
eller hon arbetar eller försöker lösa ett problem i samspel med en mer erfaren vän 
eller kanske en expert. Amatörens förmåga att appropriera, ta till sig ny kunskap 
ökas på så vis genom den vidgade utvecklingszonen. 

Redskap är alltså en viktig aspekt av den sociokulturella teorin. Dessa redskap 
eller verktyg som så att säga medierar kunskaper kan benämnas 
medierandeverktyg. Ett medierandeverktyg kan vara allt från skriften till språket, 
musik och förstås teckning. Skolans olika ämnen är uppbyggda kring olika medier 
och olika verktyg. Bilden och olika metoder för att framställa bilder som: 
teckning, måleri och filmskapande i  bildämnet. Musiken och olika instrument och 
sång i musikämnet. Matematiken och plus och minus i matematikämnet. Dessa 
olika medier och verktyg rangordnas i en hierarki i dagens skola där vissa verktyg 
är bättre, viktigare eller ”finare” än andra (Marner & Örtegren, 2003). Marner och 
Örtegren menar istället att olika medieringar och verktyg kan vara bra eller 
relevanta i olika sammanhang och att det är meningslöst att rangordna dem 
sinsemellan. De föreslår därför att skolverksamheten bör konstrueras utifrån ett 
horisontellt medieringsbegrepp. ”Språk kan t.ex. skapa begrepp och underlätta 
reflektion. Bild kan åskådliggöra rumsligheter. Film kan åskådliggöra 
händelseförlopp. Kroppen är nödvändig i hantverk och dans...” (Marner & 
Örtegren, 2003, s. 23).

Sammanfattningsvis beskriver sociokulturell teori lärande som ett fenomen som 
sker i ett sammanhang. Lärandet är beroende av kulturen och gemenskapen, de 
kulturella och sociala aspekterna. Lärandet är således situerat, placerat, i ett socialt 
och kulturellt sammanhang, en kontext eller social praktik som medieras eller 
ordnas genom olika medierandeverktyg.
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Kreativitet
En annan intressant aspekt av Vygotskijs (1995) tänkande är att han identifierar 
två olika sorter av mänskligt handlande, det reproducerande och det kreativa eller 
kombinatoriska handlandet. Reproduktiva gärningar kan vara att till exempel 
tänka på ett minne eller att försöka avbilda någonting. Kreativa handlingar innebär 
att människan är själv tvungen att dra slutsatser genom att kombinera tidigare 
erfarenheter eller material med varandra och skapa sig en uppfattning om vad som 
ska eller bör göras för att nå önskat resultat. Alltså kreativa handlingar är mångt 
och mycket beroende av verkligheten och den handlandes tidigare erfarenheter, 
skapandet sker inte ur intet. 
Lindström skriver att hantverksskicklighet ger möjlighet till kreativa lösningar, en 
nybörjare kanske tror sig ha en lösning på ett problem men det visar sig snart att 
bristen på materialkännedom och färdighet blir ett oöverstigligt hinder. 

Novisen har sällan mer än en svag föraning om vart arbetet kan leda. Hon måste ge 
den inre visionen en yttre, påtaglig gestalt för att kunna avgöra om idéerna håller 
och för att bli stånd att gå in på enskildheter, reflektera över idéernas 
konsekvenser, ta del av synpunkter och kommentarer, osv  (Lindström, 2007, s.11).

Teckningen skulle kunna vara en sådan ”yttre påtaglig gestalt” oavsett vad det är 
för material det färdiga verket eller produkten ska utföras i.

Induktiv metod

Den induktiva metoden innebär att den lärande först arbetar med ett stoff och gör 
sig erfarenheter för att sedan själv dra slutsatser på en mer övergripande nivå. 
Detta ska ge upphov till en djupare förståelse. Den induktiva metoden har sitt 
ursprung i en konstruktivistisk syn på lärande. Konstruktivismen ser den lärande 
som kunskapande, att hon eller han själv konstruerar kunskaper utifrån sina 
erfarenheter. Roger Säljö (2000) menar att den induktiva metoden inte är baserad 
på ett rimligt antagande. Han ifrågasätter hur en elev genom sina egna 
erfarenheter ska kunna dra vetenskapliga slutsatser och göra abstrakta kunskaper 
av sina erfarenheter. Säljö menar att kunskapen knappast kan finnas i eller hos 
själva objektet. Detta är ett starkt argument mot den induktiva metoden. En lärare 
kan knappast begära av en elev att han eller hon genom att försöka skapa en 
illusion av perspektiv och volym med penna på ett papper efter egna studier ska 
komma fram till en lösning lik eller identisk med perspektivläran.
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Den induktiva metoden kan dock användas på ett modifierat sätt. 
Anders Marner skriver att ”Induktiv metod är att gå från det specifika till det 
allmänna eller generella” (Marner, 1997, s. 28) Eleven börjar att arbeta med ett 
område arbetet går bra men snart upptäcker eleven problem som han eller hon inte 
kan lösa och då när eleven har ett behov av en lösning går läraren in och förklarar 
hur problemet kan övervinnas. ”/.../ man börjar med att måla och sedan går man 
igenom färglära när eleverna märker att det är bra att kunna mer” (Marner 1997, s. 
28). Detta modifierade sätt att arbeta induktivt kan ses som en bro mellan den 
sociokulturella teorin och en induktiv metod och därmed en konstruktivistisk syn 
på lärande. Den lärande får möjlighet att själv konstruera och skapa sig en 
förståelse för till exempel perspektiv och således blir förhoppningsvis han eller 
hon mer mottaglig för perspektivlära och enpunktsperspektiv då han eller hon 
förstår att det kan lösa ett problem. Den lärandes utvecklingszon kan utvidgas på 
ett effektivt sätt då han eller hon förstår vitsen med en mer generell och kanske 
abstrakt och svårgripbar kunskap. Det bör dock tilläggas att Marner höjer ett 
varnande finger om den induktiva metoden. Han ser att det finns en risk att de 
generella kunskaperna aldrig nås, i synnerhet i bildämnet. Då blir ämnet istället ett 
ständigt skapande eller görande för görandets skull.

Läromedel som metod 

Metodbegreppet kan ibland uppfattas som ett urvattnat begrepp, det är så allmänt 
och används för att beskriva så mycket att det ibland tappar sin beskrivande 
förmåga (Uljens, 1997). I boken Undervisning i teori och praktik - en introduktion  
i didaktik ges det uttryck för en sådan bred uppfattning av metodbegreppet 
(Lindström & Pennlert, 2009). I boken görs det skillnad mellan förmedlande, 
interaktiva, undersökande/problembaserade och gestaltande metoder, och under 
dessa ges exempel på en uppsjö av aktiviteter som kan bidra till lärande. Uljens 
menar istället att begreppet bör användas med viss sparsamhet och precision.

Syftet med en undervisningsmetod måste vara en medveten didaktisk handling som 
riktar den undervisande och lärande aktivitetens uppmärksamhet mot något, att den 
begripliggör ett sak- eller processinnehåll för någon genom en specifik 
undervisande aktivitet (Uljens, 1997, s. 96).

Vidare gör han skillnad mellan olika former av metodik. Läraren använder sig av 
en undervisningsmetodik, som beskrivs ovan i citatet. Eleven har istället tillgång 
till ett antal inlärningsmetoder. Enligt Uljens definition och åtskillnad mellan 
undervisnings och inlärningsmetodik blir således ett läromedel främst en metod 
för inlärning som eleven kan använda sig av. 
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Teckningsböcker

”Teckningsböcker" är ett samlingsnamn som används i rapporten för en typ av 
böcker som har ambitionen att lära läsaren teckna eller att på något vis utveckla 
läsarens kunskaper eller praktiska färdighet i teckning, de är så att säga 
instruktionsböcker i teckning. Denna litteratur har gamla anor, så tidigt som 1538 
trycktes den första "mönsterboken" eller schemaboken, författad av Heinrich 
Vogtherr och innan dess fanns liknande verk men då endast i enstaka exemplar då 
trycktekniken ännu inte var uppfunnen. Boken är fylld av exempel på olika motiv 
ur olika perspektiv som sammanställts för att underlätta för mindre begåvade 
kollegor (Gombrich, 1968). Genom litteratursökning har jag inte lyckats finna en 
fullt så gammal källa men likväl har ett exempel i boken Clare teecken spiegel 
från 1600-talet funnits, det är oklart exakt utgivningsår. Denna bok har en tydlig 
pedagogik som går igen i modern litteratur. Den liknar mångt och mycket den 
litteratur och det förfarande som i rapporten kallas scheman för olika syften 
respektive förenklingar och basformer. Teckningsböckerna har delats upp inom ett 
antal områden. Det är inte så att böckerna endast tar upp ett av dessa områden 
inom teckning men det kan sägas att de prioriterar dessa områden olika och ger 
dem olika stort utrymme. Därmed målas olika bilder av teckningsämnet upp. För 
att illustrera dessa olika områden har ett antal representativa böcker valts ut. 
Utifrån dessa kategorier har sedan tre olika sätt att teckna kunnat sammanställas 
samt två tydligt åtskilda förhållningssätt vid framställning av teckningar.  

Att se och teckna böcker

Drawing on the Right side of the Brain Workbook (Edwards, 2005)
Boken är uppdelad i fem olika grundläggande perceptuella kunskapsområden som 
tillsammans bygger upp förmågan att teckna. Den grundläggande tanken är att 
tecknarens förutfattade meningar och kunskap om världen förhindrar och 
försvårar korrekta avbildningar av ett motiv. Övningarna är specifikt utformade 
för att underlätta processen att teckna av och försöka teckna "det man ser" istället 
för "det man vet". Uppgifterna består främst av traditionella knep för att teckna av 
verkliga motiv så som att se mellanrumsformer och konturer eller 
formen/skepnaden av ett motiv och att försöka se världen uppbyggd i olika ytor 
som kontrasterar mot varandra. Ett verktyg i form av ett styvt plastpapper med ett 
tryckt rutnät följer med boken, den kallas i boken "picture plane". Plastarket är 
tänkt att användas när läsaren ska teckna av ett motiv och får således hjälp med de 
allra första strecken i formen av rutnätet och kan utifrån det sedan försöka teckna 
upp motivet. 
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Schemaböcker

Streckgubbeboken hur man snabbt och enkelt illustrerar det man pratar om 
(Christoffersson, 1997).
Redovisning av enklare scheman/mönster/figurer läsaren kan använda sig av då 
främst i syftet att göra sig förstådd. Varje Schema är uppbyggt på ett i princip så 
simpelt sätt som möjligt och som titeln avslöjar är det så kallade ”streckgubbar” 
det handlar om. Boken har egentligen ingen ambition att utveckla tecknandet 
bortom förmågan att producera bilder identiska med exemplen i boken, med hjälp 
av de scheman som redovisas i boken.

Förenklingar och basformsböcker

Teckna Hästar & Hundar (Furugren, 1999)
Geometriska basformer och olika "hjälplinjer" ska hjälpa läsaren att själv 
konstruera egna lösningar för att skapa såväl hästar som hundar. Boken visar upp 
hur djuren kan tecknas med hjälp av dessa basformer i en uppsjö av vinklar, 
rörelser och situationer. Olika scheman för anatomi i olika skeenden av djurens 
utveckling och olika hundraser visar på ytterligare möjligheter för att bygga upp 
teckningar med hjälp av basformerna.

Material och teknikredovisningsböcker

Teckning för nybörjare (Asensio Cerver, Badalona Ballestar, Berenguer, & de 
Jésus Rodríguez Rodríguez, 2000)
Boken är uppbyggd efter olika tekniker och material, allt från rödkrita och blyerts 
till laveringar och tusch. Det praktiska förfarandet och hur olika material bör 
tillhandahållas och vad för effekter de kan ge upphov till är vad boken främst 
försöker belysa. Olika motiv och principer redovisas och en traditionell syn på 
teckningen målas upp där avteckning och klassiska motiv, så som stilleben och 
modellteckning aktualiseras.

Inspirationsböcker

Stora Boken om Teckning (Simblet, 2005)
Ett enormt utbud av olika teckningar skapade av tecknare på olika nivåer och från 
olika tider och yrkesgrupper redovisas i boken. En mångsidig bild av ämnet byggs 
upp där det finns plats för alla möjliga uttryck och sätt att se på ämnet. Boken 
poängterar alltså vikten av förebilder och tecknarens inspirationskällor.
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Kunskapsböcker

Anatomi för Konstnärer (Barcsay, 1976)
I förordet står att grundläggande kunskaper om anatomi och människokroppens 
uppbyggnad är nödvändiga för att konstnärer ska kunna återge en människa eller 
ens en gång teckna av en modell. Att känna till kroppens uppbyggnad är alltså en 
förutsättning för att skapa en övertygande bild. Boken visar upp 
människokroppens olika delar med precisa teckningar som redovisar de olika 
delarna såväl i vila som deras möjligheter till rörelse. 

Sammanfattning

Teckningsböckerna tenderar att förhålla sig mellan två poler oavsett vad de har för 
specifik ingång till ämnet. Den ena ståndpunkten beskriver teckning som att se 
och att det är starkt bundet och beroende av seendet. Det är genom att försöka 
teckna med seendet som förmågan utvecklas. Den andra polen beskriver ämnet i 
form av förenklingar och att motiv kan delas upp och förklaras med hjälp av 
geometriska basformer, i form av olika mer eller mindre avancerade och flexibla 
scheman. 

Tre sätt att teckna på

Utifrån studien av teckningsböckerna och tidigare forskning har jag kunnat 
urskilja två skiljda förhållningssätt till teckning och tre tydligt skiljda sätt att 
framställa teckningar på. Förhållningssätten kommer här att kallas för: "Att se och 
teckna" och "att teckna det man vet". Framställningssätten kommer kallas för 
"scheman", "förenklingar och basformer" och "Att se". Här nedan följer 
beskrivningar av de tre olika framställningssätten och vidare kommer 
motsättningen eller dikotomin mellan de två förhållningssätten att belysas.  

Scheman

Med scheman menas det som i dagligt tal brukar kallas: "att teckna direkt ifrån/ur 
huvudet". När ett barn tecknar en hund tecknar det en uppfattning om "hundighet" 
inte en specifik hund (Arnheim, 2004). Enligt  Arnheim och den perceptuella 
teorin han företräder går barns tecknande från det allmänna till det specifika. De 
använder alltså en generaliserad bild av en hund för att skapa bilder, 
representationella koncept, av olika hundar i olika sammanhang. Detta betyder att 
hunden som ett barn tecknar inte nödvändigtvis behöver se ut som en specifik 
hund. Den behöver inte ens en gång se ut som någon hund överhuvudtaget, så 
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länge som teckningen uppfyller tecknarens syfte, vilket då ofta är att bilden ska 
vara förståelig för omgivningen. Gombrich (1968) menar att scheman är grunden 
för allt tecknande och egentligen allt skapande. Tecknaren utvecklar sitt schema 
utifrån de bilder han eller hon skapar och de influenser han eller hon tar del av och 
på så vis aktivt gör ändringar i sitt schema. Detta kan förstås som ett evigt "trial 
and error" förfarande där tecknaren successivt utvecklar sina scheman genom att 
assimilera olika tekniker och bilder. 

Förenklingar och basformer

Förenklingar och basformer är ett framställningssätt som kan användas för att 
formge koncept såväl som att teckna av en förlaga eller verkligheten. 
Förenklingar och basformer baseras på väldigt flexibla scheman (basformer så 
som: trianglar, fyrkanter, cirklar och deras tre-dimensionella parter: kuber, 
pyramider, sfär eller klot och kon) förhålla sig till verkligheten för att skapa nytt 
eller att skapa fritt utan att vara bunden till en förlaga. Gombrich (1968) jämför 
det här sättet att teckna med språk och att skriva. Teckningsböckerna blir då en 
form av uppslagsböcker, precis som ordböcker är de fyllda av delar som 
tillsammans kan bygga helheter. Teckningsböckerna illustrerar detta vanligtvis 
genom att ge exempel på hur dessa basformer kan användas genom att visa hur de 
kan förenkla eller bygga upp komplicerade figurer och strukturer, exempelvis hur 
en människa kan byggas upp med hjälp av ett förenklat skelett, cirklar, kuber och 
koner eller hur samma människa kan brytas ned och förenklas med hjälp av 
samma basformer. 

Att se

Att teckna är att verkligen se. När man tecknar ställer man frågor och registrerar 
svaren/.../ /.../Teckningens ändamål är att visa hur det egentligen förhåller sig, att 
rasera förutfattade meningar. (Phillip Von Schantz, förord till: Så tecknar de stora 
mästarna, Malins, 1981, s. 7)

Det har länge funnits en idé om att framgångsrika konstnärer och tecknare helt 
enkelt tecknar det de ser och inte vad de vet. De ska ha tillgång till, eller bör 
försöka få tillgång till, en speciell form av seende som skiljer sig från det vanliga 
seendet. Tanken har sitt ursprung i Platons idé om en högre verklighet och att 
jordens träd till exempel, endast är en återspegling av det idealet, så en teckning 
av en återspegling blir troligen endast en ännu mindre fullständig bild av ett träd. 
Under renässansen började dock konstnären anses ha en förmåga att skapa eller 
till och med se idealträdet i naturen. Den här synen hölls mer eller mindre intakt 
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ända till mitten av 1800-talet där idén om det ”oskyldiga ögat” började vinna mark 
(Gombrich, 1968; Kleiner & Mamiya, 2005). Genom att se med det ”oskyldiga 
ögat” ska konstnären eller tecknaren få den speciella förmågan att rakt upp och 
ned registrerar det som finns framför ögat i en form av rådata. Världen uppfattas 
då i ytor och former uppbyggda av färgfält. På så vis ska seendet ge tecknaren 
eller konstnären goda förutsättningar för att  avbilda det han eller hon då verkligen 
ser  (Gombrich, 1968; Hodgson, 2004; Forrest, 1985). Genom att konstnärer eller 
tecknare har förvärvat ett sådant seende kan de bortse ifrån de scheman som 
hindrar andra tecknare från att teckna det de ser och därmed kan de enkelt skapa 
en realistisk teckning. De behöver då trots allt bara teckna det de ser då världen 
består av olika ytor som kontrasterar mot varandra.

Dikotomin att se och teckna och att teckna det man vet

Olika för de tre sätten är hur de förhåller sig till en förlaga. Scheman avfärdar 
förlagor och skapar efter en egen uppfattning av ett motiv. Genom att se och 
teckna måste tecknaren ha en förlaga och själva målet med metoden är att skapa 
en avbild. Förenklingar och basformer är den mest flexibla metoden som såväl 
kan användas för att teckna av som att framställa nya koncept och idéer.   
Det finns en motsättning mellan att tecknaren tecknar det han eller hon vet med 
hjälp av scheman eller förenklingar och basformer, och att försöka teckna det han 
eller hon ser. 

Tanken att tecknaren faktiskt kan förvärva förmågan att verkligen se och därmed 
göra en korrekt bild, en realistisk bild skapar också en idé om hur någon lär sig 
teckna. Ibland inbegriper dessa idéer tanken att scheman och att tecknaren tecknar 
det han eller hon vet närmast kan liknas vid ett hinder som tecknaren måste 
bestiga innan hon eller han kan utvecklas.

Unfortunately, the term (scheman) often implies that the child is bound by rigid 
conventions which bind his eyes and hands to primitive templates and which must 
be broken like eggshells if the fledgling is to acquire his freedom of expression. 
(Arnheim, 2004, s. 170)

De allra flesta teckningsböcker menar att teckning är att se och en god tecknare 
ser mer eller bättre än en icke tecknande människa och det är genom att se 
tecknaren förvärvar ett bättre tecknande och kan utvecklas. 
Betty Edwards (2008) bok The New Drawing on the right side of the brain, är en 
otroligt framgångsrik bok och Edwards kan närmast liknas vid en teckningsguru. 
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Boken har som mål att genom ett antal övningar ge läsaren tillgång till sin högra 
hjärnhalva, Edwards menar att den har en bättre förmåga än den dominanta 
vänstra att uppfatta rumsligheter och helheter. På så vis ska boken ge läsaren 
tillgång till ett seende som erfarna tecknare och konstnärer har tillgång till. 
Edwards teori om att "låsa upp" den högra hjärnhalvan och ett nytt seende har 
många kontaktytor med tanken om ett ”oskyldigt öga”. Förenklat går Edwards 
metod ut på att det är den vänstra hjärnhalvan som konstruerar bilder med hjälp av 
scheman och det är den högra som har förmågan att se och hjälpa tecknaren 
avbilda helheter. 

Gombrich (1968) avfärdar det ”oskyldiga ögat” som en myt då organiseringen av 
sinnesintryck är en förutsättning för en levande organisms fortlevnad. Det finns 
dock ett samband, menar Gombrich, mellan att kunna bortse från konceptuella 
kunskaper och förmågan att avbilda någonting, men han ser inte att det i sig på 
något vis är möjligt då en människa inte kan bortse från att organisera sina 
intryck. Den här paradoxen menar han gör det nödvändigt för tecknaren att 
använda sig av scheman, Gombrich menar att även ett dåligt Schema är bra för då 
har tecknaren något att förhålla sig till och korrigera. Allt tecknande blir således 
en progressiv korrigering av de scheman tecknaren använder sig av och eventuellt 
assimilering av nya scheman.

Erik Forrest (1985) vidgar begreppet det ”oskyldiga ögat”. Han skriver om ett 
synsätt som han istället kallar det ”ultrakänsliga ögat” (ultra sensitive eye). Ett 
seende som är extra känsligt för nya intryck och dess möjligheter att förändra ett 
tidigare verk eller ett förfarande. Det ”ultrakänsliga ögat” är alltså oskyldigt på ett 
annat sätt. Det ser möjligheter i alla intryck, och möjligheter till att förändra ett 
uttryck. Omvänt kan ett för nitiskt sökande efter ett korrekt Schema påverka 
tecknandet åt ett annat håll. Detta kan ske när scheman blir en norm som 
verkligheten ska rätta sig efter. Ponera till exempel att en tecknare helt följer de 
regler om människans anatomi som i traditionell västerländsk teckning predikas, 
det vill säga att människokroppen är lika lång som ungefär sju till åtta 
huvudlängder. Om det uppfattas som en lag kommer tecknaren aldrig kunna 
uppnå en stark realism. 

Teckningsläran kan alltså sägas bestå av två poler som aktörer måste förhålla sig 
till. Å ena sidan finns ett synsätt där teckning är att se och det är genom att se 
världen i ytor och färgfält, eller åtminstone genom att försöka förtränga 
konceptuella kunskaper om det tecknaren vill teckna, som han eller hon kan 
utveckla sitt tecknande. Å andra sidan finns en syn där dessa konceptuella 
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kunskaper och de scheman tecknaren förvärvat ses som en styrka eller snarare en 
nödvändighet då tecknandet är att successivt förändra ett schema. 
Såväl metoden "att se och teckna" och "att teckna det man vet" är grundade på att 
tecknandet förändras då tecknaren förhåller sig till en förlaga. Det är därför 
intressant att undersöka vad forskning om perception säger om teckning.

Vad säger perceptionsforskning om förhållningssätten?

Edwards (2008) metod att teckna med den högra hjärnhalvan har blivit kraftigt 
ifrågasatt då framförallt för att den drar sådana stora slutsatser om hjärnans 
funktion och uppbyggnad. Schifferl (2008) menar att metoden grundar sig på ett 
missförstånd där västerländsk realism ses som ett korrekt och objektivt avbildande 
av synintryck. Det handlar egentligen om en kulturell yttring och ett kulturellt 
ställningstagande. Han redovisar nyare forskning som visar att  olika sätt att se 
inte är uppdelat mellan de olika hjärnhalvorna och att ett helt dualistiskt synsätt på 
hjärnan inte stämmer överens med verkligheten. Edwards (2008) metod att "slå 
av" den dominanta vänstra hjärnhalvan blir då en fiktion. En grundläggande del av 
seendet och bildskapande som Edwards bortser ifrån är tiden. En bild är fryst i 
tiden, seendet är en aktiv handling som pågår ständigt, ögat rör på sig och tar in 
flera synvinklar som tillsammans skapar en illusion av en sammansatt bild av 
verkligheten. En annan viktig aspekt är rörelse. Seendet har utvecklats genom 
evolutionen och är ett verktyg för vår fortlevnad. Seendet är därför uppbyggt för 
att registrera rörelser och för att kunna dra slutsatser, inte för att med handens 
hjälp producera bilder frysta i tiden. Om seendet nu är aktivt och ögat ständigt rör 
på sig torde det vara av stort intresse att ta reda på hur en framgångsrik tecknares 
öga rör sig när han eller hon tecknar.

Miall och Tchalenko (2001) jämför i en studie ögats rörelsemönster mellan tre 
amatörtecknare och en erfaren professionell tecknare då de ska teckna av en 
modell. De kommer fram till att de mer framgångsrika amatörbilderna och den 
professionella tecknarens bilder framställdes genom att ögat fokuserade under en 
längre stund på specifika delar av motivet. Cohen (2005) gör ett liknande 
experiment där han kommer fram till att det finns ett samband mellan att teckna 
en precis avbild av ett motiv och att titta ofta på motivet.

Bennet och Cohen (1997) gjorde en tidigare studie där de försökte identifiera vad 
det är för faktor som har störst inverkan på att vuxna inte kan teckna det de ser. 
De olika faktorerna som undersöktes var: fingerfärdighet eller motorik och 
koordination, tecknarens beslutsfattande förmåga, en fel uppfattning av den egna 
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teckningen och en felaktig eller avvikande uppfattning av det tecknaren vill teckna 
av. Det visade sig att den sista faktorn, en fel uppfattning av motivet hade störst 
inverkan på fel eller misstag vid tecknandet.

Bilden visar Shepards illusion där två 
identiska parallellogram ställs upp bredvid 
varandra den ena med kortsidan horisontell 
och den andra med kortsidan vertikal 
(stående respektive liggande), detta ger 
upphov till att den stående figuren uppfattas 
som lång eller hög och smal och den 
liggande som kortare och tjockare eller 
bredare. Bredvid dessa figurer  är 
ytterligare två identiska figurer uppställda 
med skillnaden att fyrkantiga former har 
lagts till parallellogrammen. Tillsammans 
bildar parallellogrammen och de fyrkantiga
formerna en bild som liknar ett bord (bordsskiva respektive bordsben).  Detta 
förstärker illusionen att den ena är lång och smal och den andra kortare och 
tjockare. Ackroyd, Mitchell, Rajendran & Ropar (2005) använder sig av den här 
bilden för att ytterligare undersöka huruvida en feluppfattningen av motivet har 
inverkan på förmågan att teckna av. Det visar sig i undersökningen att deltagarna 
tecknar större felaktigheter när de försöker teckna av "borden" än när de försöker 
teckna av parallellogrammen. Deltagarna bedömer och tecknar den ena figuren 
kortare och bredare än vad den egentligen är, och den andra längre och slankare 
än vad den egentligen är.

Det verkar alltså ligga en hel del i att tecknaren bör försöka teckna det han eller 
hon ser, för oavsett syfte med teckningen är de båda motsatserna att se och teckna 
och att teckna det man vet överens om att det krävs influenser i form av en förlaga 
för att tecknaren ska utveckla eller förändra sitt tecknande. Betoning måste dock 
läggas vid försöka. Forskning om perception och seendet stödjer inte 
uppfattningen att tecknaren skulle kunna få tillgång till en rå objektiv data genom 
ett ”oskyldigt öga”, eller en nyckel till den högra hjärnhalvan som låser upp en 
sådan förmåga. Däremot målar de här undersökningarna tillsammans upp en bild 
av ett samband mellan ett noggrant och nästan systematiskt granskande av ett 
motiv, och att försöka att bortse från tidigare uppfattningar om samma motiv 
underlättar för tecknaren att avbilda motivet i fråga. 
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Bild 1.“Shepards illusion“, Kristofer Gustafson.



Den estetiska U-Kurvan

Karin Aronson (1997) ger i sin bok Barns Världar- Barns Bilder en översikt över 
teorier om barns estetiska utveckling. Barns bildskapande har traditionellt 
uppfattats som att det utvecklas från en primitiv bildframställning till att 
progressivt anamma ett mer avancerat uttryck med ett slutmål mot att kunna 
avbilda realistiskt. Den här synen på barns utveckling i bildskapande antogs vara 
universellt och att barn oavsett kultur successivt försökte avbilda verkligheten 
enligt västerländsk realism. Modeller för konstnärlig utveckling utformades efter 
detta antagande och dessa kom att kallas stadiemodeller eller teorier. 

Den estetiska eller konstnärliga U-kurvan är en sådan stadiemodell. Den används 
för att förklara den estetiska och konstnärliga utvecklingen hos barn, ungdomar 
och vuxna. Det estetiska värdet är låst vid den vertikala axeln och tiden vid den 
horisontella. U-kurvan uppstår alltså på grund av att barns bilder värderas högt 
tillsammans med framgångsrika vuxna konstnärers skapande. Från att barns (upp 
till och med fem års ålder ungefär) tecknande och skapande är fritt och 
uttrycksfullt, söker barnen efter denna fria period utveckla sitt tecknande. Det är i 
den här fasen, när barnet försöker lära sig nya sätt att uttrycka sig genom att 
teckna av eller härma andra bilder och sätt att teckna, som det estetiska värdet i 
barnets bilder sjunker. Vid ungefär nio års ålder är det estetiska värdet i skapandet 
rekordlågt och de allra flesta slutar att teckna regelbundet. Istället för att den 
estetiska utvecklingen sakta vänder uppåt i tonåren och bildar U-kurvan, planar 
istället mångas utveckling ut och bilder ett L (Damen & Haanstra, 2011; Aronson, 
1997; Kindler, 2000).
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Bild. 2 "Den estetiska U-kurvan", Kristofer Gustafson.



I undersökningen The U-shaped curve in the low countries redogör författarna 
utförligt för modellens ursprung och hur modellen har kritiserats och testats 
(Damen & Haanstra, 2011). Olika studier har kommit fram till olika resultat 
beroende på vad det är för en typ av bedömare som ska värdera teckningarna. 
Det betyder alltså att kurvan blir olika beroende på vem som bedömer bilder från 
de olika stadierna. Den främsta anledningen till att U-kurvan uppstår är att ett 
modernistiskt synsätt på skapande och konst alltjämt har starka fästen bland 
experter och aktiva inom estetiska verksamheter, så som bildlärare, konstnärer och 
idkare i allmänhet. Kindler (2000) gjorde en liknande studie om den estetiska U-
kurvan och hon kommer fram till liknande slutsatser, att kurvans form är helt 
beroende på vad det är för en kulturell kontext som bedömarna kommer ifrån. 
Hon låter barn och ungdomar delta i studien som bedömare och det visar sig att 
barnen och ungdomarna har skiljda estetiska värderingar jämfört med vuxna och 
lärares. Kindler drar slutsatsen att detta kan vara ett allvarligt hinder vid 
pedagogiska verksamheter. Karin Aronson (1997) ställer upp liknande frågor om 
kontextens och kulturens inverkan på synen på, framförallt, barnets estetiska 
utveckling. Hon ställer upp två andra diagram där det ena pekar uppåt och den 
andra pekar nedåt. Det positiva diagrammet ser således barnets strävan mot mer 
realistiska avbildningar som en god estetisk utveckling, den andra negativa kurvan 
ser det som ett långsamt förfall mot ett opersonligt och uttryckslöst tecknande. 
Aronson (1997, s. 18) tar upp en annan syn baserad på Wolf och Perrys 
repertoarmodell, som inte ser utvecklingen i stadier. Den är istället baserad på 
förmågan att uttrycka sig och/eller teckna på olika sätt. En sådan syn är mer öppen 
och kan minimera risken eller helt undvika att olika uttryck behandlas eller 
värderas olika.       

Teckning i skolan en historisk översikt

Här nedan följer en sammanfattande översikt över undervisning i teckning i 
Sverige. Främsta källan för denna sammanställning är Bildundervisningen och det  
pedagogiska rummet : traditioner, föreställningar och undervisningsprocess inom 
skolämnet teckning/bild i grundskolan av Sten Pettersson och Gunnar Åsén 
(1989). Likt Pettersson och Åséns text är ambitionen att en översikt, om än 
kortfattad, ska ge möjlighet att se förändringar i uppfattningar om ämnet.

Pettersson och Åsén sammanfattar ämnets utveckling kortfattat genom förändring 
av dess syfte. Först och främst var meningen med teckningsundervisning 
framförallt att utbilda hantverkare för industri såväl som konstnärligt skapande 
och annan produktion. Sedan lades fokus på konsumtion och smakfostran. Under 
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1900-talet har ämnet framförallt setts som ett uttrycksmedel och verktyg för 
självförverkligande men även som ett komplement till andra ämnen.
Ett annat sätt att beskriva ämnets historia och utveckling genom dess syfte är hur 
det förhåller sig till intrisikala värden eller egenvärden och instrumentella värden. 
Med detta menas huruvida ämnet motiveras genom egennytta, eller att ämnet 
motiveras som en hjälp för att lära sig andra kunskaper, i andra ämnen (Elsner, 
2000).   

Skolans undervisning i teckning uppstod inte i ett tomrum. Långt innan 
teckningen flyttades in i skolsammanhang hade undervisning i teckning ägt rum 
genom olika former under historiens gång. En sådan form var 
teckningsundervisning för hantverkare av olika slag, så som konstnärer eller 
arkitekter. Undervisningen skedde genom en mäster – lärlingssituation och 
organiserades genom skråverksamheten. Undervisningen var alltså till största 
delen individuell, mästers ord var lag och lärlingen övade ständigt. Kopiering av 
tidigare verk var främsta metoden för att utveckla tecknandet och en förutsättning 
för att lärlingen skulle få chansen att teckna efter eget huvud eller efter levande 
modell (Gombrich, 1968; Kleiner & Mamiya, 2005; Forsberg & Lindberg, 2011). 
Lärlingen var alltså tvungen att införliva ett antal tidigare scheman i sitt tecknande 
innan denne kunde ta sig an vidare studier eller uppdrag från skrået eller mäster. 
Förutom för hantverkare skedde undervisning i teckning eller ritning främst i 
militära syften och för adel och kungligheter (Frost, 1988). Gemensamt för dessa 
former var att de skedde i liten skala där ett fåtal elever undervisades av en lärare 
eller yrkeskunnig.  

Så under 1800-talet när teckningsundervisningen flyttades in i skolmiljö möttes 
lärare, i regel oerfarna vad gäller teckning, av stora metodologisk svårigheter. 
Klasserna kunde bestå av upp till och med hundra elever och tillgång till 
läromedel och lokaler var bristfälliga (Pettersson & Åsén, 1989). Så de första 
innovatörerna fokuserade sina krafter på att underlätta undervisningssituationen 
för massundervisning. Teckningen byggdes således upp med hjälp av konkreta 
muntliga instruktioner och anvisningar för vad eleven sedan skulle göra. Läraren 
beskrev vad han eller hon gjorde, han eller hon gjorde det, ritade ett streck eller en 
cirkel till exempel, och eleverna uppmanades att följa lärarens exempel. Detta 
förfarande skulle ge eleven möjlighet att återge former och i slutändan var tanken 
att elevens iakttagelseförmåga och förmåga att avbilda ”korrekt” skulle övas. 
Även disciplinövning sågs som en viktig aspekt av tecknande i skolan. Andra 
metoder som baserades på avteckning av naturen lyckades aldrig etablera sig lika 
bra i skolsammanhang då metoderna inte klarade av att tillgodose behovet av en 
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ordnad undervisning. Vid sidan av denna syn på ämnet utvecklades en uppfattning 
där fostran och elevens utveckling av en god uppfattning om konst var 
undervisningens främsta syfte. Bland annat skulle elevens, och därmed 
konsumentens, smak och konsumtionsmönster ändras till förmån för industriell 
produktion. Tidigare hade medborgare först och främst köpt varor och tjänster 
genom personliga kontakter, men genom smakfostran skulle konsumenten börja 
föredra industriella produkter. Smakfostran motiverades även genom det kulturella 
klimatet i Europa. Runt sekelskiftet 18-1900-talet präglades samhället av en 
motsättning mellan intellektet och konsten. Syftet med teckningsundervisning i 
skolan började modifieras från ett i princip rent praktiskt (att lära sig teckna och 
att se) till en mer orienterande karaktär.

I början av 1900-talet började forskare inom det framväxande empiriska 
psykologiska forskningsområdet intressera sig för barns tecknande. Dessa studier 
beaktade barns spontana och fria uttryck och forskare sökte förklara barns 
tecknande och dess utveckling genom olika stadieteorier (jfr den estetiska U-
kurvan s. 21). Barns tecknande likställdes med det som kallades "primitiv konst" 
och således målade dessa tidiga stadieteorier upp en bild där barnets 
teckningsförmåga utvecklades i harmoni med den då härskande synen på 
kulturens utveckling som ansågs utvecklas från olika stadier för att nå sitt slutmål 
i den västerländska civilisationen. Även konstnärer började intressera sig för barns 
tecknande. Brottet mot naturalistiskt avbildande som skett i och med 
impressionismen, gav upphov till ett sökande efter nya konstnärliga normer och 
inspirerade barns fria förutsättningslösa tecknande. Just konsten och psykologin 
kom att förändra teckningsämnet i grunden i och med det så kallade fria 
skapandet. Barnteckningar och modernismens fokusering på uttrycksfulla bilder 
ersatte vikten av korrekt avbildning inom ämnet. Det var viktigt att låta barnet 
utvecklas fritt utan yttre påverkan. Genom det fria skapandet skulle 
skolteckningen hjälpa barnets personliga utveckling. Teckningen blev främst ett 
verktyg för att uppfostra och för att ge barn och ungdomar möjlighet till en god 
personlig utveckling. Det fria skapandet skulle även vara den bästa vägen för 
förståelse av god konst, men då var en god uppfostran en förutsättning för en 
sådan förståelse (Larson, 1956). 

Det fria skapandet breddade ämnet på ett väldigt konkret sätt. Tidigare räckte det i 
princip med penna och papper för att genomföra teckningsundervisningen. I och 
med det nya synsättet och närmandet till konsten breddades ämnets repertoar av 
material och tekniker. Färg och form, tryck och målning, papp och tyg... listan kan 
göras lång. Så endast genom införandet av nytt material ändrades ämnet från 
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teckning till något annat. En annan konsekvens av det fria skapandet var att 
bedömningen inom ämnet  baserades på nya sociala och kulturella konventioner 
Modernistiska uttryck. Pettersson och Åsén (1989) menar att bedömningen blev 
osynlig för eleverna. 

Genom en ny Läroplan, Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80), markerades 
äntligen teckningsämnets ändrade karaktär genom ett namnbyte. Ämnet hette nu 
Bild. Ämnet ändrades därmed tydligt från ett färdighetsövande sådant, teckning 
att öva tecknande, till ett språkligt. Tyngdpunkten lades vid bilders 
kommunikativa aspekter. Eleven skulle alltså lära sig tolka och förmedla budskap 
med hjälp av såväl egna som andras bilder. Syftet ändrades från att framförallt 
motiveras utifrån personlig utveckling till en mer pragmatisk syn där ämnet har en 
tydlig samhällelig funktion. Smakfostran fick även återigen större utrymme då 
destruktiv populärkultur hotade barnets utveckling och skulle motarbetas av 
skolan.

En viktig aspekt att komma ihåg av en sådan här sammanställning är att bara för 
att ett nytt stoff förs in, eller ett paradigmskifte äger rum, inom ett ämne 
försvinner inte dess historia. Pettersson och Åsén (1989) menar att nya influenser 
samexisterar med gamla konceptioner av ämnet, ämnet så att säga breddas. Det är 
därför intressant att se om eller snarare hur dessa äldre ämneskonceptioner yttrar 
sig i den nya Läroplanen för grundskolan. 

Lgr 11 

Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) är 
uppdelad i tre olika delar. Först presenteras skolans värdegrund och uppdrag. Den 
andra delen omfattar övergripande mål och riktlinjer, och den tredje behandlar de 
enskilda ämnena i en kursplan för respektive ämne. Det är specifikt kursplanen i 
bild som skall behandlas här (Skolverket, 2011).

Kursplanen i sin tur är uppdelad i en introduktion till eller beskrivning av ämnet, 
en syftesformulering som sammanfattas i ett antal punkter, en redogörelse för 
centralt innehåll för de respektive årskurserna och sist kunskapskrav för de olika 
betygen i ämnet. Här kommer endast introduktionen, centralt innehåll och 
kunskapskrav för  högstadiet att diskuteras.
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I introduktionen eller beskrivningen av ämnet ges det uttryck för en pragmatisk 
syn på bild och bilder. Bildämnet och kunskap om bilder är framförallt viktigt på 
grund av det stora och nyanserade bildflödet i samhället, men det ges också 
uttryck för bildens vikt för självförverkligande vad gäller skapande såväl som 
ämnets kommunikativa aspekter. I syftesbeskrivningen förklaras varför 
undervisning i ämnet ska bedrivas, detta sammanfattas i fyra punkter:

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med 

olika material, 

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

(Skolverket, 2011, s. 20).

Ämnets språkliga karaktär tydliggörs i den första och den tredje punkten, 
kommunikation med och igenom bilder ses som viktigt. Även den fjärde punkten 
har med bilders kommunikativa aspekter att göra fast på en kanske mer 
komplicerad nivå. Den andra punkten är den enda som egentligen inte på något 
sätt har något med bilders kommunikativa förmåga att göra. Den andra punkten 
beskriver ämnets syfte genom framställning av bilder. Fokus läggs inte på en 
enskild teknik eller verktyg det läggs dock betoning på olika tekniker och verktyg 
och elevens kreativa och problemlösande förmåga. 

Det centrala innehållet i ämnet är också uppdelat i ett antal punkter under tre 
rubriker: Bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys. Under 
rubrikerna bildframställning och redskap för bildframställning framgår det 
återigen att eleven ska pröva en mängd tekniker och sätt för att framställa olika 
bilder för olika syften. Därmed motiveras rubrikerna framförallt av den andra 
punkten i syftesformuleringen. Tillsammans tar dessa två rubriker åtta av tolv 
punkter i anspråk, dessa punkter som tillsammans beskriver det centrala innehållet 
i bildämnet. Något av en paradox uppstår, å ena sidan ger syftet uttryck för att 
ämnet är språkligt då tre av fyra punkter poängterar ämnets språkliga karaktär, å 
andra sidan (när det centrala innehållet redovisas) målas snarare ett 
hantverksmässigt ämne upp. Detta behöver dock inte vara fallet då syftet med en 
bildframställning i princip alltid är att kommunicera på något sätt, men det är än 
dock anmärkningsvärt att det centrala innehållet i så stor grad beskriver ämnet 
genom bildframställning. Den enda specifika tekniken eller materialet som 
aktualiseras i det centrala innehållet är digital bearbetning av bilder där fotografier 
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ges som exempel. Rubriken bildanalys tar upp olika sorters bilder som ska 
behandlas: massmediebilder, bilder som tar upp olika ämnen så som sexualitet och 
makt, samtidskonst och bilder från olika historiska epoker. Ämnet ska även 
behandla olika begrepp för att tala och skriva om bilder och bildframställning, 
semiotik. Det framgår i Läroplanens inledning att det centrala innehållet är särskilt 
formulerat och utformat så att det ger utrymme för läraren att själv göra tillägg 
och/eller fördjupningar. Bortsett från just den digitala bearbetningen av bilder är 
det inget innehåll som formuleras helt konkret. Därmed har läraren relativt stor 
frihet att själv bestämma innehållet i undervisningen.

Kunskapskraven är uppdelade i tre övergripande punkter.  Den första behandlar 
bildframställning, eleven ska kunna framställa bilder för olika syften till exempel 
informativa och berättande bilder som förmedlar känslor, och hon eller han ska 
kunna använda sig av en mängd tekniker för bildframställning. Det läggs vikt vid 
elevens förmåga att kombinera olika tekniker och uttryck. Den andra punkten 
poängterar processen. Eleven ska kunna använda andras bilder, förlagor från olika 
källor, i nya sammanhang. Eleven ska också ha god förståelse för sin 
arbetsprocess, hon eller han ska kunna redovisa olika alternativ, och olika 
lösningar i /eller för sitt bildskapande. Eleven ska också kunna: ”/.../ ge enkla 
omdömen om arbetsprocessen och visar då enkla samband mellan uttryck, 
innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet” (Skolverket, 2011, s. 24).

Den tredje punkten tar upp elevens förmåga att tolka och analysera bilder. Hon 
eller han ska kunna föra resonemang om bilder, såväl historiska som samtida, 
utifrån egna erfarenheter, andra företeelser och andras verk och med hjälp av 
ämnesspecifika begrepp. De olika betygsstegen E, C och A beskriver sedan dessa 
punkter i olika grad av uppfyllelse. För betyget E krävs fungerande och enkla 
kunskaper och färdigheter, för C och A krävs väl underbyggda och avvägda beslut, 
att eleven för egna resonemang och kan använda sig av förebilder. Det är en aktiv 
elev som framförallt har god förståelse för sin egen process vid bildskapande som 
får ett högre betyg.
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Ämnets historia och Lgr 11

Det övergripande syftet med dagens bildundervisning är relativt lik synen på 
ämnet som trädde fram i och med namnbytet till Bild. Ämnet är främst språkligt 
och eleven ska kunna orientera sig i en aldrig sinande ström av information i form 
av bilder. Detta syfte har blivit allt tydligare i och med nya mediers genomslag. 
En skillnad är dock den fostrande eller värderande aspekten. Förr handlade det om 
en form av smakfostran, att elevers destruktiva kulturkonsumtion skulle 
motarbetas genom ”fin” eller kanske ”korrekt” kultur, idag handlar det om att 
eleven ska bli kompetent att själv värdera och ta ställning till och tillgodogöra sig 
olika uttryck och bilder. Samma sak kan sägas vad gäller bildframställning som 
får stort utrymme i kursplanen. Det handlar framförallt om att eleven ska känna 
till och kunna använda sig av en mängd uttryck, material, tekniker och medier för 
olika syften. Bilders och ämnets vikt för självförverkligande och för barn och 
ungdomars utveckling som fick så stor bäring i och med “det fria skapandet“ 
nämns endast i ämnesbeskrivningen. Det får inget större utrymme i kursplanen. 
En stor skillnad i den nya kursplanen mot den historiska sammanfattningen är 
betoningen av processen vid bildframställning och elevens kreativa förmåga, att 
kombinera olika material, tekniker och förlagor. Det framgår inte i kursplanen hur 
denna förmåga övas eller tränas genom ämnet men den är av stor vikt då den tar 
ett av de tre kunskapskraven i anspråk. Klart är dock att denna förmåga yttrar sig i 
elevens förmåga att “formulera och välja handlingsalternativ“ (Skolverket, 2011, 
s. 23).

Utifrån värdeperspektivet på ämnets utveckling är det speciellt intressant att 
poängtera att syftet med tecknandet i skolsammanhang har förändrats kraftigt 
(Elsner, 2000). Ursprungligen hette ämnet teckning och undervisningen syftade 
till att utveckla förmågan att teckna. Teckningen motiverades därmed av 
intrisikala värden. “Det fria skapandet“ ändrade på syftet med 
teckningsundervisningen. Det handlade istället om personlighetsutveckling och 
självförverkligande. Idag motiveras teckning eller bildframställning av såväl 
intrisikala som instrumentella värden. Å ena sidan ska bildframställningen 
orientera och ge möjlighet till att prova och utveckla olika material, tekniker och 
medier, framställningen i sig får därmed ett intrisikalt värde. Å andra sidan ska 
bildframställningen utveckla elevens kreativa och problemlösande förmåga, ett 
instrumentellt värde, en förmåga övas som inte i sig har specifikt med ämnet att 
göra.   
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Resultat

Precis som syftet och metoden är även resultatet uppdelat i två delar eller etapper. 
Först och främst redogörs för resultatet av den gestaltande processen som tog sitt 
avstamp i litteraturstudien och utmynnade i teckningsboken Hjälp! Jag Tecknar. 
Här tydliggörs hur de tre framställningssätten, de två förhållningssätten och de 
didaktiska samt de perceptuella teorierna yttrar sig i teckningsboken och hur den 
är tänkt att användas samt hur teckningsboken kan vara relevant i undervisning i 
bild på högstadiet enligt Lgr 11:s kursplan för bild på högstadiet. Den andra delen 
av resultatet redovisar en analys av data från observationer och intervjuer som 
genomfördes genom kursverksamheten där teckningsboken var ämnad att 
användas, framförallt, som inlärningsmetod.

Hjälp! Jag Tecknar

Teckningsläromedlet Hjälp! Jag Tecknar (bilaga 3) är uppbyggt kring ett antal 
punkter eller ämnen som sammanfattas under tretton rubriker. Dessa har valts och 
formulerats för att de är kritiska då någon ska framställa teckningar av olika slag, 
och för att de återkommer frekvent i teckningsböcker. Punkterna är antingen av 
teknisk/praktisk karaktär, hur någon tecknar någonting på ett visst sätt, eller av 
rumslig/bidragande karaktär, alltså sådana faktorer som kan hindra eller försvåra 
tecknande. Det kan sägas att läromedlet främst är uppbyggt för att övervinna den 
andra kategorin då sådana problem är av svårast karaktär. Om de inte övervinns 
äger aldrig någon aktivitet rum och därmed ingen utveckling eller förändring. 
Titeln: Hjälp! Jag Tecknar konstaterar att läsaren är aktiv, du tecknar helt enkelt, 
och det understryks i och med ett försättsblad och på den sista avslutande sidan. 
Det är med andra ord tydligt att det krävs aktivitet för att bli bättre eller förvärva 
ett nytt sätt att framställa bilder på. De olika punkterna är formulerade i utrop eller 
frågor och de är sammanställda i en innehållsförteckning som i läromedlet kallas 
för ”Hjälpförteckning”. Det är just vad de är, rop på hjälp som är tänkta att läsaren 
ska känna igen sig i. I Läromedlet målas en bred bild av teckningsområdet. Detta 
uppnås och formuleras genom de tre olika sätten att teckna: scheman, 
förenklingar och basformer och Att se (bilaga 3, s. 16-23). Det har så tydligt som 
möjligt försökt poängteras att det inte är olika bra sätt att teckna, endast olika sätt 
som är olika lämpliga för olika syften, helt beroende på vad eller hur läsaren vill 
eller skulle vilja teckna. Av dess natur har inte stor vikt lagts vid att framställa 
bilder med hjälp av scheman, var och en är fullärd vad gäller sådan teckning då 
det baseras på den egna uppfattningen om någonting. På sätt och vis tar även 
teckningsboken upp scheman i stor grad då framställningssättet förenklingar och 
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basformer är en form av scheman. Lösningen på många av de praktiska tekniska 
frågeställningarna som ställs i läromedlet levereras i och med ett förhållningssätt 
till en förlaga. Beroende på syftet blir förfarandet olika. Ett tydligt exempel är de 
två rubrikerna: ”Det blir inte likt!” (s.44) och ”Jag vill teckna något som inte 
finns!” (s.46). Dessa två punkter är varandras motsats men lösningen ligger i att 
förhålla sig till en förlaga. ”Det blir inte likt” presenterar två sätt att tänka när man 
försöker teckna av någonting som båda beskriver två sätt att förhålla sig till det 
som ska avbildas. Det ena sättet är delvis baserat på Edwards (2008) metod, att 
tecknaren bör försöka glömma bort eller bortse från det han eller hon tecknar av 
och istället borde försöka teckna genom att se formen, mer eller mindre det som 
beskrivs i och med framställningssättet Att se. Det andra sättet är baserat på 
Gombrichs (1968) och Schifferls (2008) texter om att det mer eller mindre är en 
omöjlighet och att det istället handlar om att veta vart de första strecken bör dras, 
och att ha ett användbart schema för att teckna av någonting. Vidare presenteras 
ett gäng väl vedertagna knep som kan användas för att teckna av någonting. Den 
andra punkten ”Jag vill teckna något som inte finns!” presenterar ett 
förhållningssätt där läsaren genom att kombinera olika förlagor, och kunskap om 
dessa, kan skapa nytt. Punkterna: ”Min bild är livlös!” (s.41) och ”Det händer 
inget i mina bilder!” (s.42) är något avvikande då de behandlar uttryck och 
bildberättande. Båda punkterna är viktiga för att ta tillvara på de olika syften som 
en tänkt läsare kan ha med sitt tecknande och för att teckningsboken ska visa en så 
bred, men ändå kortfattad och praktisk bild av ämnet som möjligt.

Vanligaste föreställande figuren i läromedlet är människokroppen eller figurer 
med mänsklig gestalt. Detta är ett medvetet val då  det är ett mycket praktiskt 
motiv då det alltid finns medmänniskor runt omkring i undervisningssammanhang 
som kan fungera som förlagor för den lärande. Boken inleds med en kort 
beskrivning av vad teckning kan vara, just att det kan vara olika saker uttrycks 
genomgående och att det är det som är själva styrkan med mediet och verktyget. 
En läsanvisning som förklarar hjälpförteckningen och rubrikernas utformning 
följer efter inledningen. Efter läsanvisningen och innan punkterna tar vid är tre 
frågeställningar till läsaren formulerade: ”Vad är det du vill teckna?”, ”Har du 
några mål?” och ”Vem vill du kunna teckna som?”. Dessa tre frågeställningar är 
formulerade för läsaren och är tänkta att ge henne eller honom en tydlig möjlighet 
att tänka över sitt tecknande.
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Didaktiska tankar

En sociokulturell syn på inlärning beskriver egentligen inte utformningen av 
läromedlet i någon större utsträckning. Det sociokulturella perspektivet kan 
däremot användas för att beskriva situationen där läromedlet används eller 
förhoppningar om hur det ska komma att användas. Läromedlet är en 
inlärningsmetod som eleven kan använda sig av (Uljens, 1997). Förhoppningen är 
att den lärande i grupp tillsammans använder sig av läromedlet för att beskriva 
och förklara för varandra hur de tänker om teckning och när de tecknar någonting 
på något sätt. Läromedlet är tänkt att fungera som en ”fusklapp” för ett gäng 
betande ”plugghästar” (Strandberg, 2006). Läromedlet är genomgående utformat 
för att användas induktivt, eleven tecknar och sen när hon eller han stöter på 
problem använder hon eller han sig av hjälpförteckningen för att söka en lösning 
på ett problem. På så vis ska gapet mellan specifika och generella kunskaper och 
färdigheter överbryggas (Marner, 1997). Läromedlet kan sägas vara utformat för 
att fungera som en medicin mot stadieteorierna (Damen & Haanstra, 2011; 
Aronson, 1997; Kindler, 2000). Framförallt den utvecklingen som ger upphov till 
en ”L-formad” kurva, alltså att barnet eller ungdomen helt upphör teckna under 
den sena barndomen eller under tonårstiden. Det öppna förhållningssättet till olika 
stilar och uttryck i texten kan möjligtvis komma att förebygga uppfattningar som 
ger upphov till en sådan utveckling.

Hjälp! Jag Tecknar och Lgr 11
Det är en bred och nyanserad bild av teckningen som målas i Hjälp Jag Tecknar! 
En bild som stämmer väl överens med den bild av bildämnet som tecknas i 
Lgr 11:s kursplan för bildämnet för högstadiet. Just mängden uttryck och tekniker 
som eleven känner till och kan använda sig av tar kursplanen tillvara på. En sådan 
bild av teckningen framställs i och med de tre framställningssätten och alla de 
exempel på vad en teckning kan vara som redovisas i Hjälp! Jag Tecknar. I 
kursplanen ställs det krav på elevens kreativa förmåga och förmåga att kunna 
redovisa sin arbetsprocess. Teckningar är en möjlighet för eleven att redovisa en 
sådan process. Hjälp! Jag Tecknar ger förslag på hur det skulle kunna se ut i och 
med sammanställningen av de tre framställningssätten (bilaga 3, s. 22-23) och ett 
exempel på hur teckningar kan användas för att framställa nya koncept utifrån 
olika förlagor (s. 46-47). En viss färdighetsövning i teckning ger eleven större 
frihet att teckna olika, mer utarbetade och komplexa handlingsalternativ under en 
arbetsprocess och på så vis får han eller hon större frihet i sitt skapande oavsett 
material eller medium det färdiga verket eller produkten skall utföras i 
(Lindström, 2007).
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Test och utvärdering av teckningsboken

Genom kursverksamheten har teckningsboken Hjälp! Jag Tecknar utvärderats och 
testats. Framförallt hur boken fungerat som inlärningsmetod respektive 
undervisningsmetod (Uljens, 1997). Alltså hur Hjälp jag tecknar riktat 
verksamheten så att avsedda aspekter av teckningsämnet aktualiserats, och i hur 
stor utsträckning/hur deltagarna använt läromedlet. Kursverksamheten ägde rum 
vid åtta tillfällen varje tillfälle var en och en halv timme långt. Första tillfället 
introducerades deltagarna för varandra och övergripande mål med kursen 
formulerades. Deltagarna fick som första uppgift att teckna en bild utifrån en 
förlaga de tyckte var intressant av olika anledningar. I samråd med deltagarna och 
utifrån förlagan och deltagarens egen teckning utformades ett specifikt mål för 
varje deltagare. Tanken var att deltagaren enklare skulle kunna se en utveckling 
om hon eller han hade formulerat ett tydligt mål, skriftligt såväl som genom en 
teckning, vid kursstart. Ett exempel på mål skulle vara: ”Jag vill bli bättre på att 
teckna perspektiv”. 

Undervisningsförsök
Observationerna under undervisningsförsöken har överlag kunnat visa på en låg 
användning av teckningsboken (bilaga 3) efter den induktiva arbetsmetod som 
redogjorts för tidigare. Det har dock ägt rum sådan aktivitet men då främst efter 
att deltagarna påmints om teckningsboken och hur den kan användas. Deltagarna 
har alltså inte nyttjat boken på eget initiativ i stor utsträckning. En tydlig 
förändring ägde rum vid det sjätte lektionstillfället då en uppgift specifikt 
utformad för att kunna lösas genom arbete med Hjälp! Jag Tecknar introducerades 
(se bilaga 5). En del av kursdeltagarna började då använda teckningsboken mer 
aktivt för att lösa olika problem som dök upp när de försökte teckna. Boken har 
flitigt använts som förlaga av deltagarna. Genomgående under kursen har 
teckningsboken underlättat för diskussion om teckningar och hur olika problem 
kan lösas. Teckningsboken har då fungerat som ett lättillgängligt uppslagsverk av 
exempel som kan belysa och bättre förklara olika problem. Kapitlet ”Jag vet inte 
vad jag ska teckna!”  har t.ex. använts effektivt för att främja aktivitet och jaga 
bort tvivel (bilaga 3, s.14).
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Intervjuerna
Informanternas teckningar skiljer sig åt vad gäller stil såväl som motiv men de 
beskriver sitt tecknande på liknande sätt. Allesammans använder sig oftast av en 
basform för att sedan teckna utifrån ett schema och skapa en bild av någonting de 
har så att säga i huvudet. Gemensamt för informanterna när de beskriver sitt 
tecknande är även att de inte använder de termer som tas upp i teckningsboken 
Hjälp! Jag Tecknar, ett tecken på att boken inte använts kontinuerligt eller 
strukturerat. 

En av informanterna menar att han tecknar på olika sätt men han har svårt att 
förklara hur. Å ena sidan använder han cirkeln för att sedan teckna utifrån den och 
förändra formen men å andra sidan så börjar han ibland bara. Han försöker 
utveckla sina tankar utifrån sina verk men han kommer aldrig riktigt fram till 
något definitivt svar på hur han går tillväga under det andra framställningssättet. 
Ett exempel där han tecknat på det viset är då han tecknat en gris/man-figur då 
han påbörjat bilden direkt utan en basform. ”Det var bara för att jag skulle göra en 
gris, så det var bara”. Informanten försöker beskriva en framställningsprocess som 
är lik scheman att helt enkelt bara påbörja en teckning. En annan informant är väl 
förtrogen med hur hon går tillväga för att teckna en viss typ av figurer. Figurerna 
tecknas snabbt upp i form av ett Schema hon skapat efter att teckna av och titta på 
förlagor. ”Men det är ju för dom ser ut så där, och då gör jag det, man får komma 
på det lättaste sättet. Man får göra det enkelt för sig.” Hon ser sitt förfarande som 
något av en självklarhet då hon prövat sig fram för att på ett så enkelt sätt som 
möjligt skapa figurer som är så lik förlagan som möjligt. 
Informanternas upplevelser av vad de lärt sig efter kursen och genom att använda 
teckningsboken Hjälp! Jag Tecknar målar tillsammans upp en bred bild av vad 
teckningsboken kan ha för möjligheter som undervisnings respektive 
inlärningsmetod (Uljens, 1997). 

Informanternas svar stämmer dock överens med observationerna. Det handlar 
överlag om en relativt låg användning av läromedlet trots det vittnar 
informanternas svar om att aktiviteten har givit visst resultat. En av informanterna 
utgör dock ett undantag. Han menar att han använt boken aktivt under hela kursen 
och att han lärt sig att tänka över såväl bildberättande som placering av ljuskälla i 
sina bilder. Han upplever att han har särskilt stor användning av boken som 
inspiration och att den hjälpt honom att helt enkelt börja teckna och försöka 
istället för att tveka. Till en början upplevde han dock att bildernas kvalité i Hjälp!  
Jag Tecknar skrämde honom från att försöka. 
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Alltså jag får sån ångest när jag ser på typ det här (bilaga 3, s. 27, skelettet) "oh shit 
vad mycket streck det är! ... och sånt." Men när jag väl ritar den då är det lättare än 
vad jag tror...

Bildernas kvalité verkar alltså vara något av ett tveeggat svärd. Å ena sidan 
fungerar de som goda förlagor och inspirerar men de kan även avskräcka. 
En annan informant berättar att hon inte har använt boken aktivt under kursen som 
hjälp då hon tecknar, den har däremot givit henne bättre självförtroende vad gäller 
teckning. En av informanterna upplever att det är svårt att orientera sig i 
teckningsboken och veta vilken del som hjälper i vilken situation eller som är bra 
till vad. ”...det är svårt att hitta vad man försöker göra”.

En av informanterna upplever att hon fått god hjälp av boken, särskilt 
anatomidelen (bilaga 3, s. 26-27). Samtliga informanter upplever att boken är 
lättläst och att bilderna kommunicerar sitt budskap väl. Av de fem informanterna 
är det endast en som kom ihåg sitt ursprungliga mål med kursverksamheten. De 
andra har antingen omformulerat eller inte aktivt försökt sträva efter något mål. 
Samtliga upplever dock att de utvecklats i positiv och delvis oförutsedd riktning. 
Detta vittnar om att verksamheten inte varit tillräckligt strukturerad.

Resultatet visar alltså hur teckningsboken Hjälp! Jag Tecknar är uppbyggd och 
hur  den baseras på tidigare forskning, en studie av teckningsböcker och hur olika 
didaktiska teorier delvis ligger till grund för bokens utformning och hur den är 
tänkt att användas. Det är svårt att utifrån resultatet dra några definitiva slutsatser 
om huruvida Hjälp! Jag Tecknar är ett adekvat läromedel för undervisning. Det 
står dock klart att det främst bör användas som inlärningsmetod av den lärande 
och att den undervisande bör ge den lärande en god anledning till att använda 
Hjälp! Jag Tecknar, först då fungerar teckningsboken optimalt. Hjälp! Jag 
Tecknar anger alltså inte riktningen för undervisning men den kan hålla den 
lärande på rätt kurs och ge denne möjlighet till att se över sina val och sina 
handlingar på vägen (Uljens, 1997). Det kan dock fastställas att teckningsboken är 
ett gott underlag för diskussion om teckning och att den underlättar för den 
lärande att uttrycka sig om teckning och vad denne försöker framställa, Hjälp!  
Jag Tecknar går även väl ihop med ämnesbeskrivningen i Lgr 11 (Skolverket, 
2011). Då skulle teckningsboken främst kunna hjälpa eleven att bättre överskåda 
sin arbetsprocess och ge denne möjlighet till att handla kreativt.
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Diskussion

Metoddiskussion
För att samla in empiri och utvärdera Hjälp! Jag Tecknar valde jag alltså att 
bedriva en kursverksamhet. Kontinuerligt under kursen fördes anteckningar, dessa 
fördes efter varje kurstillfälle och vid det sista kurstillfället genomfördes 
intervjuer med fem kursdeltagare. Under metodkapitlet diskuterades eventuella 
nackdelar med de olika metoderna på en mer övergripande och generell nivå, här 
diskuteras istället mer specifika problem för den här studien. Den främsta 
aspekten att påpeka är de olika rollerna som jag spelat. Jag har varit såväl 
kursledare som forskare och skapare av det läromedel som utvärderats. Jag 
upplever inte att informanternas svar vid intervjuerna påverkades av mina olika 
roller men jag har, troligtvis, haft stor inverkan på i hur stor utsträckning och hur 
Hjälp! Jag Tecknar använts under kursverksamheten. I och med att jag utformat 
teckningsboken så har deltagarna hela tiden haft möjlighet att fråga mig om 
väldigt specifika problem som jag tyvärr varit för ivrig att besvara och försökt 
lösa. Varför skulle deltagaren läsa läroboken när författaren var närvarande? Det 
här är något jag bör ha övervägt då jag valde metod för att samla in empiri, men 
det ska sägas att det inte är helt oproblematiskt att samla ihop en grupp 
intresserade till en teckningskurs och dessutom tillse att någon annan ska leda 
verksamheten. 

Ett alternativ hade varit att pröva teckningsboken i skolsammanhang. Det skulle 
kunna ha varit ett bättre alternativ, men möjligtvis hade informanterna inte blivit 
lika förtrogna med materialet då det, troligtvis, skulle handla om enstaka lektioner 
där teckningsboken testades. En annan möjlighet hade varit att inte berätta för 
kursdeltagarna att jag skapat teckningsboken. Det kan dock anses oetiskt att inte 
berätta en sådan sak för deltagare i en studie, och med största sannolikhet hade 
deltagarna dragit den parallellen ändå. Det är inte troligt att jag skulle kunna 
bedriva kursen utan att teckna själv och således skulle deltagarna sett likheten 
mellan mina teckningar och illustrationerna i Hjälp! Jag Tecknar. Hur som helst är 
det inte för sent att testa materialet i skolsammanhang.

35



Undervisningsmetod – inlärningsmetod
Det framgår i resultatet att teckningsboken inte använts i så stor utsträckning 
enligt det förfarande som var tänkt. Detta kan bero på en mängd faktorer. En 
anledning nämndes tidigare, att min roll som skapare och kursledare eventuellt 
förringade teckningsbokens användbarhet. En annan anledning är med största 
sannolikhet att det inte var en tillräckligt väl genomtänkt och eller strukturerad 
undervisningsmetod för hur läromedlet skulle användas under kursen (bilaga 2). 
Det blev klara skillnader i deltagarnas aktivitet med Hjälp! Jag Tecknar då 
ytterligare medel introducerades i form av en uppgift (bilaga 5). 

Jag är övertygad om att om läsaren tar tillvara på de olika termerna, framförallt 
scheman, förenklingar och basformer och att se, så kan hon eller han bättre förstå 
sitt eget tecknande. Därmed har läsaren bättre förutsättningar för att förändra sitt 
tecknande i den riktning hon eller han önskar. En av informanterna ger uttryck för 
hur svårt det kan vara att förklara hur en teckning framställ. Jag menar att 
teckningsboken kan underlätta just detta och att den har potential att överbrygga 
gapet mellan specifika och generella kunskaper. Genom att stödja och belysa 
läsarens tecknande med hjälp av de olika begreppen, kan de praktiska 
färdigheterna kompletteras med teoretiska kunskaper som annars är svåra att 
uppnå då en induktiv metod används i undervisning (Marner, 1997). I den här 
studien har inte detta påstående kunnat styrkas eller avfärdas men det har dock 
framgått att en tydlig undervisningsmetod är något av en förutsättning för att 
teckningsboken ska komma till sin fulla rätt som inlärningsmetod (Uljens, 1997). 
Undervisningsmetoden bör ge läsaren anledning att ropa: hjälp! En möjlig 
vidareutveckling av teckningsboken skulle kunna ske i form av en 
lärarhandledning som påpekar den här aspekten av teckningsboken. En annan 
slutsats blir således att teckningsboken kanske är bäst lämpad för att vara ett 
komplement till verksamheten inte i dess centrum, alltså att den kan hjälpa den 
lärande att lösa ett problem i en uppgift som inte endast går ut på att öva färdighet 
i teckning. Det finns faktiskt en poäng med att undervisningsmetoden inte styrde 
verksamheten i en tydlig riktning. Om undervisningsmetoden skulle ha styrt 
verksamheten i önskad riktning hur skulle studien då kunna belysa möjligheter 
med teckningsboken? Den mindre strukturerade undervisningen gav deltagarna 
möjlighet att själv undersöka och skapa sig en egen bild av hur Hjälp! Jag 
Tecknar kan användas. 
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Positiva aspekter
Det är glädjande att teckningsboken har kunnat ge informanterna inspiration såväl 
som stöd och hjälp när de försökt teckna. Att informanternas självförtroende 
stärkts pekar på att en av de främsta ambitionerna med Hjälp! Jag Tecknar, att 
motarbeta inaktivitet eller faktorer som hindrar läsaren från att teckna, har 
uppnåtts. Hjälp! Jag Tecknar kan alltså motarbeta en utveckling som leder till en 
så kallad estetisk L-kurva, inaktivitet som utmynnar i att barn och ungdomar slutar 
teckna eller skapa bilder (Aronson, 1997). Detta tror jag är möjligt på grund av att 
boken beskriver olika möjligheter och inte att den förklarar ett korrekt 
förhållningssätt och eller framställningssätt. Detta stämmer väl överens med 
Forrest (1985) teori om ett ”ultrakänsligt öga” som ser möjligheter för nya uttryck 
i de intryck det tar till sig och den alternativa stadieteorin, repertoarmodellen 
(Aronson, 1997, s. 18). Som kursledare har läromedlet varit enormt praktiskt då 
teckningar av olika slag och olika problem med teckningar ska diskuteras. Jag 
upplever att deltagarna hade större möjlighet att ställa relevanta frågor på problem 
som de annars inte skulle kunna formulera utan teckningsboken. Hjälp! Jag 
Tecknar har därmed fungerat som en ”fusklapp” och på så vis kunde deltagarens 
utvecklingszon vidgas (Strandberg, 2006). De visste så att säga vad de hade svårt 
för men de kunde inte uttrycka sig och beskriva exakt vad det var. 
Teckningsboken har underlättat den processen och låter läsaren identifiera sina 
svårigheter.

Konkreta synpunkter
En av informanterna upplevde att det var svårt att orientera sig i boken, samtidigt 
menar han att han inte läst den särskilt mycket. En del av rubrikerna är något 
diffust formulerade som sagt är de formulerade på det sättet för att skapa 
entusiasm och väcka nyfikenhet och för att undvika ett instruerande språkbruk. 
Istället för: ”Anatomi” eller ”Hur man tecknar Anatomi” är rubriken för 
proportioner och anatomi i Hjälp! Jag Tecknar: ”Min figur är alldeles skev och 
ena armen är för lång!” (bilaga 3, s. 26-27). En möjlighet är att ha en underrubrik 
till varje rubrik som tydligare förklarar vad som behandlas under dem. Jag 
upplever att teckningsboken bör testas i större skala innan en sådan förändring 
genomförs då ingen av de andra informanterna upplever att boken är svår att 
orientera sig i, och att det snarare är en fråga som bättre besvaras kvantitativt än 
med en kvalitativ metod. Samma sak gäller även huruvida illustrationerna 
avskräcker läsaren eller ej. Det kan vara en viktig aspekt av teckningsboken som 
skulle kunna förbättras för det finns en risk att ett genomgående och enhetligt 
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estetiskt uttryck indirekt beskriver en norm. Det kan också vara en stor styrka som 
inspirerar läsaren och ger denne möjlighet att granska en stil genom olika 
förfaranden i olika alster, för att sedan dra lärdom av det. Som sagt, båda dessa 
frågor är något som bör undersökas ytterligare, gärna i en större studie med fler 
informanter, förslagsvis med hjälp av en kvantitativ insamlingsmetod.

Att ta tillvara på inför en framtida lärargärning
Genom den här uppsatsen och den gestaltande processen som utmynnade i 
teckningsboken Hjälp! Jag Tecknar har jag kunnat få erfarenhet av, och kunnat 
redovisa för andra, hur ett läromedel kan konstrueras utifrån tidigare forskning, 
förlagor, didaktiska teorier och egna erfarenheter. Jag har även undersökt hur ett 
läromedel kan testas, utvärderas och utvecklas genom insamling av empiri genom 
såväl observationer som intervjuer, ett förfarande som är fullt möjligt i en 
skolmiljö och som kan appliceras på olika aspekter av skolverksamheten.

Avslutning
Det här arbetet har haft ett väl avgränsat forskningsområde och syfte vars resultat 
är baserat på didaktiska teorier och väl vedertagen tidigare forskning om teckning 
och perception. Resultatet i sig, utvecklingen, utvärderingen och 
vidareutvecklingen av teckningsboken Hjälp! Jag Tecknar, kan dock inte sägas 
vara generaliserbart för till exempel hur ett ”gott” läromedel för teckning bör se ut 
eller vara utformat, Hjälp! Jag Tecknar redovisar så att säga inte ett ideal eller en 
korrekt bild av teckning. Däremot skulle den gestaltande processen i sig, hur 
Hjälp! Jag Tecknar har skapats, möjligtvis kunna beskriva en möjlig metod för 
andra, vilken de kan använda sig av för att utforma läromedel av olika slag. 
Förslagsvis kan Hjälp! Jag tecknar utvärderas genom en kvantitativ metod i 
framtiden. 

Syftet var att utveckla ett adekvat läromedel för teckning som är väl förankrat i 
Lgr 11:s kursplan för bild i högstadiet. Detta har genomförts i och med en 
gestaltande process baserad på tidigare forskning, egna erfarenheter, förlagor i 
form av andra teckningsböcker och didaktiska teorier som utmynnade i Hjälp!  
Jag Tecknar som sedan testades och utvärderades i en kursverksamhet. Studien 
har uppnått sitt syfte. Det kan dock diskuteras vad som är ett adekvat eller icke 
adekvat läromedel och hur Hjälp! Jag Tecknar förhåller sig till detta. Adekvat i 
sammanhanget är till stor del hur väl teckningsboken kan användas i 
undervisningssammanhang men även till stor del hur begreppet teckning beskrivs 
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i ett läromedel. Genom att redovisa vad teckning kan vara och inte beskriva vad 
det är anser jag att Hjälp! Jag Tecknar är ett tämligen adekvat läromedel för 
teckning då det i uppsatsens Bakgrund framgår att det finns olika definitioner av 
teckning och två starka synsätt (att se och teckna och att teckna det man vet) som 
beskriver hur en lärande bör gå tillväga för att utveckla sitt tecknande. Andra 
teckningsböcker tenderar att placera sig i förhållande till dessa synsätt. Hjälp! Jag 
Tecknar redovisar istället dessa ståndpunkter i form av de tre framställningssätten 
och avdramatiserar vikten av att teckna på ”rätt sätt”. 

I det här arbetet har teckningens plats och relevans i dagens och en framtida skola 
inte diskuterats något närmare. Mediets och/eller verktygets vara eller icke vara 
har tagits för givet, som en självklarhet. För det är så att bildämnet kan stoltsera 
med en flora av material, verktyg och möjligheter för skapande verksamhet som 
inget annat ämne i skolan. Det är också så att ämnet en gång var synonymt med 
teckning. Jag menar att om ämnet har ett främsta verktyg eller färdighet så är det 
teckning. Att kunna teckna, eller snarare att våga, ger möjlighet till att 
konkretisera och på så vis diskutera tankegångar, idéer och koncept. Det kan 
också vara så att teckningen som medium och verktyg kanske är lite föråldrat. 
Digitala tecknings och 3D-modeleringsprogram kanske istället är framtiden. Det 
kan vara så, men det är också så att den där grottmänniskan som ritade i sanden 
verkar tycka om sin pinne. Det är så illa faktiskt att pinnen har förnyats till den 
milda grad att den har förmågan att nästan magiskt översätta svepande drag mot 
en platt yta till digitala ettor och nollor som i sin tur tolkas och blir streck och 
färgfält på datorskärmen. Att datorns gränssnitt anpassas till pennan och 
teckningen är ett styrkeprov och ett löfte om mediets fortlevnad.
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Bilaga 1
Hej!

Kursen du deltar i handlar om teckning, serieteckning och hur man kan teckna och självklart hur 
man kan lära sig bli en bättre tecknare.

I kursen ska vi använda ett läromedel. Läromedlet är ett test och det ingår i mitt Examensarbete i 
lärarutbildningen på Umeå Universitet. Läromedlet innehåller det jag tror kan vara bra för att lära 
sig teckna och det är gjort så att det ska kännas som att det som står i det är vettigt.

I kursen kommer vi använda oss av en metod som kallas portföljmetoden, det innebär att vi samlar 
och sparar alla bilder du gör i kursen för att sen i slutet av kursen kunna prata om vad det är vi har 
gjort egentligen. På så sätt ska både du och jag förhoppningsvis bli klokare.

Jag är säker på att boken kan bli bättre och dina bilder och vad du tycker om kursen är väldigt 
värdefull information för att jag ska kunna göra läromedlet bättre. Jag vore därför tacksam om jag 
fick ta del av dina bilder och dina tankar.

Den här informationen kommer behandlas så att du förblir anonym. Ingen kommer veta att det är du 
som sagt eller att det är du som tecknat bilderna. Det här kan jag garantera för att det är inte 
intressant i studiens sammanhang vem som tycker eller tecknar något utan det är vad det är bilderna 
och tankarna säger som är det viktiga.

Var vänlig be målsman om underskrift om du samtycker till att medverka!

Tack på förhand!

MVH
Kursledaren
Kristofer Gustafson

Bilder som kan komma att användas i examensarbetet tillstyrks av målsman, under förutsättning att 
upphovsmannen/kursdeltagaren ger sitt godkännande.

Ort                                                                                          Datum

                                                                                                                                                            

Signatur

                                                                                         

Namnförtydligande

                                                                                         

Målsman för kursdeltagare



Bilaga 2

Kursplanering

Övergripande mål med Kursen

Att deltagaren fördjupar sina kunskaper i teckning och utvecklar sin stil i den riktning hon eller han 
önskar genom att förvärva/utveckla en egen metod för att utveckla sina kunskaper i teckning. 

7 lektioner varje tillfälle är 1,5 tim

Fem av dessa tillfällen skall användas till aktivt teckningsarbete där kursdeltagaren strävar efter att 
fördjupa sina kunskaper i teckning med hjälp av läromedlet och handledning från kursledaren. Den 
sjunde och den första lektionen är avslutning respektive förberedelser.

Deltagarnas teckningar skall sparas och organiseras i portföljer under kursens gång.

Lektion 1
Introduktion, diagnos och målssättning  

Det första lektionstillfället är till för att ge kursledaren en förståelse för kursdeltagarens 
förkunskaper och för att kursdeltagaren själv ska få inblick i sina kunskaper. Deltagarens 
målsättning ska tydliggöras.

Lektion 2 
Individuellt arbete i grupp med hjälp av läromedlet och handledning.

Lektion 3 
Individuellt arbete i grupp med hjälp av läromedlet och handledning.

Lektion 4 
Individuellt arbete i grupp med hjälp av läromedlet och handledning.

Lektion 5 
Individuellt arbete i grupp med hjälp av läromedlet och handledning.

Lektion 6 
Individuellt arbete i grupp med hjälp av läromedlet och handledning.

Lektion 7 
Utställning, Kalas, Utvärdering i grupp och Portföljutvärdering.

Deltagarens arbete ska diskuteras och utvärderas i en form av portföljutvärdering.



Bilaga 3

Hjälp! Jag Tecknar

(Bifogas ej i Diva)



Bilaga 4

Intervjuguide

Säg till att det är viktigt att intervjuerna genomförs för att vidareutveckla läromedlet och att jag ska 
bli en bättre lärare/kursledare, det är därför viktigt att de är ärliga och inte svarar bara för att göra 
mig glad eller något i den stilen.

De intervjuade ska hållas anonyma.

Bakgrundsfrågor (om man hinner)

Vad är det som är roligast att teckna?

Vad är mindre roligt/tråkigt att teckna?

Tema 1 
- Hur Tecknar du?

Hur gör du när du tecknar? (Visa och berätta med hjälp av teckningar)

Gör du likadant som innan kursen började? (Visa och berätta med hjälp av teckningar)

Tecknar ni tillsammans? Hur?

Tema 2
- Teckningsboken

Har du använt teckningsboken? Hur? (Visa och berätta med hjälp av teckningar)

Har du läst boken? Var den svårläst? Vilken del?

Vilka delar har du haft användning av? Hur?

Tema 3
- Mål

Vad hade du för målsättning med kursen? Vad ville du bli duktigare på?

Hur gjorde du för att försöka uppnå ditt mål?

Har du nått ditt mål?



Bilaga 5

Hej på er!

Här kommer en uppgift för att peppa till teckning!

Så här ligger det till!

Du och dina kompisar i kursen är allihopa proffesionella tecknare. Ni ingår i en grup, en studio, 
alltså ni jobbar ihop kan man säga. Allihopa ska illustrera, teckna, till olika produkter men ingen av 
er tycker att ni har några bra idéer.

En av er kommer med den underbara idén: 

"Vi bestämmer att vi tecknar nu, va? Och... och vi tecknar allihopa efter samma förutsättningar och 
sen... sen så kan vi ju kolla liksom... och eh, ja..."

"Ja! Ja! Det är bra" Säger allihop i kör.

Ni bestämmer er för att teckna bort era bekymmer. Ni kommer tillsammans fram till några punkter 
som bestämmer era förutsättningar när ni ska teckna.

Okej, vi provar att rita så här!

Det ska vara minst en figur i bilden.

Figuren ska tecknas i halvprofil eller från grodperspektiv eller fågelperspektiv.

Det ska finnas minst en ljuskälla i bilden eller så ska ljuset falla in tydligt. 

Använd dig av minst två förlagor, alltså använd minst två andra bilder för att, till exempel, få idéer.

Teckna minst två skisser för din bild innan du påbörjar den. 

Bilden kan:

Berätta något.

Uttrycka något.

Visa något.

Vara realistisk.

Vara oväntad.
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