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ABSTRACT 
Denna studie behandlar begreppen process och produkt. Syftet är att genom ett 

hermeneutiskt perspektiv undersöka några bildlärares syn på begreppen process och 

produkt i bildundervisningen på högstadiet. Tidigare har fokus legat på elevers färdiga 

produkt men idag är bedömningen i bildämnet mer fokuserad på elevers process 

(Skolverket, 2012:3). Undersökningen genomfördes genom  kavlitativa intervjuer. 

Intervjufrågorna är förankrade i Lindströms (2002:4-5) process- och produktkriterier. 

Resultatet visar att lärarna har mer fokus på process än tidigare. Centralt är att lärarna 

anser att eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera och skapa idéer. Dock präglas 

lärarna fortfarande av hur viktigt det är att slutföra produkten vilket också är en central 

del i undersökningen. 
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1 INTRODUKTION 
 

Enligt Skolverket (2012:3) har fokus på bedömningen i bild tratiotionellt legat på 

elevers färdiga produkt och inte på process. Detta har dock förändrats över tid och 

det är idag mer vanligt att bildlärare är mer intresserade av processen och därmed 

elevers muntliga och skriftliga reflektioner om produktens framväxt.   

Efter att ha läst Lars Lindröms (2002) Produkt- och processvärdering i skapande 

skola väcktes en nyfikenhet hos mig. Han skriver om den så kallade 

portföljmetodiken, där både process och produkt finns med som centrala metoder för 

att elever ska lära och utvecklas, det vill säga process och produkt är lika viktiga. 

Lindström (2002:4-5) skriver om sju olika kriterier för produkt och processvärdering 

som ingår i portföljmetodiken. Kriterierna för produktvärdering behandlar aspekter 

om elevens förmåga att gestalta visuellt, att behärska material och tekniker samt att 

genomföra arbetet utifrån avsedda intentioner. Processkriterierna fokuserar på själva 

genomförandet, förmågan att problematisera innehållet, utnyttja förebilder och 

undersöka i görandet samt att reflektera över och värdera sin egen 

genomförandeprocess. 

Genom att lärarna kan ta hjälp av produkt- och processkriterierna kan de komma 

ifrån fokus på produkt och istället vidga bedömningen i bildämnet mot processen 

som leder fram till slutprodukten (Skolverket, 2012:38). Utifrån dessa kriterier vill 

jag undersöka hur några bildlärare ser på begreppen process och produkt i 

sammanhanget. Jag tror det kan vara bra som lärare att vara medveten om detta 

eftersom processen är en stor del av lärandet. Det är där man reflekterar över vad 

man lyckats och misslyckats med. Det är inte bara i bildämnet processen 

förekommer utan det sker även i andra ämnen. Därför tror jag denna studie kan vara 

bra för alla lärare att ta del av. 
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2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka några bildlärares syn på process och produkt i 

bildämnet i grundskolan årskurs 7-9. 

Frågeställningar: 

 Hur ser bildlärare på begreppet process? 

 Hur ser bildlärare på begreppet produkt? 
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3 BAKGRUND 

Avsnittet belyser olika definitioner av kunskap och lärande, vad process och produkt 

innebär, definitionen av portföljmetodik, formativ och summativ bedömning samt 

styrdokument.  

3.1 Kunskap och lärande 

Att skaffa kunskap och lära sig något handlar om att ta in information genom våra 

sinnen. Vi lever i ett samhälle där information finns tillgänglig överallt, till exempel i 

böcker, tidningar, hos lärare, hos kamrater och på internet. Genom att bearbeta denna 

information reflekterar vi över den och sätter in den i ett sammanhang där vi förstår 

den, vilket leder till kunskap. När vi gjort det placerar vi denna kunskap på ett 

lämpligt lagringsutrymme i vår hjärna där vi kommer ihåg den (Elmeroth, 2006:24-

25). Även Säljö (2010:25) skriver att lärandet sker genom en slags överföring. 

Budskap, kunskap och information överförs till oss genom att en sändare kodar ett 

meddelande som sedan skickas till en mottagare som avkodar budskapet och lägger 

denna information på minnet för att kunna använda kunskapen för framtida bruk. 

Enligt Ellmin & Ellmin Cederholm (2012:28) är lärande ett omfattande begrepp som 

handlar om förmågan att kunna orientera sig i tillvaron. De menar att lärande sker 

genom aktiva handlingar till exempel i vissa situationer eller aktiviteter. I 

undervisningen måste lärare vara medvetna om detta och även vara medvetna om sitt 

eget arbetssätt för att eleverna ska utvecklas. 

Till skillnad från Säljö och Elmeroth menar Ellmin & Ellmin Cederholm (2012:25) 

att lärandet inte är att placera kunskap i minnet, istället handlar det om att delta i en 

process där det är möjligt att förvärva kunskap. Själva undervisningen är inte till för 

att fylla eleverna med en massa kunskap, det som är meningsfullt är att låta eleverna 

tänka själva samt lära dem att delta i en process som sedan ska leda till kunskap. 

Lärarna ska låta eleverna söka, tolka och skapa mening. Rostvall & Selander 

(2008:14-15) skriver också att lärande kan ses som en process. De menar att varje 

individ har en individuell process som beror på vilka biologiska förutsättningar 

individen har. Lärandet sker då i förhållande till någon eller något som kan betraktas 

som meningsfullt och legitimt, därför är lärandet både socialt och biologiskt betingat. 

Lärandet kan ses som en process där kunskap formas i olika situationer. Beroende på 

vilken situation som uppstår sker processen både medvetet och omedvetet. 

3.2 Synsätt på lärande 

Selander & Kress (2010:17-18) menar att vi lär oss genom olika metaforer. 

Utbildning kan ses som en metafor för lärande, där utbildningen ses som en trädgård 

där elever är blommorna som ska skötas genom att vattnas och formas. Elevers 

lärstilar kan liknas vid bland annat mullvadens sätt att böka och rota medan andra 

elever liknas vid albatrossens sätt att flyga för att få en överblick. Eleverna kan även 

vara som starflockar där de förflyttar sig iväg åt olika håll. Lärares sätt kan också 

beskrivas som metaforer då de liknas vid regissörer, socialarbetare eller ledare. 

Ibland talas det också om lärare som vägvisare eller förmedlare, det vill säga att 

läraren för över kunskap till eleverna. Författarna menar att det skulle vara svårt att 

leva i en värld utan metaforer för lärandet eftersom en metafor fungerar som en enda 

begriplig bild där all fakta är samlad vilket gör det lätt att förstå, komma ihåg och 

förhålla sig till. 
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Smidt (2010:178) ser allt lärande som socialt och ser feedback som ett sorts verktyg 

för lärande. Vi ska inte bara lyssna till ett barn utan även ge dem respons genom att 

kommentera. Dessa kommentarer kan ses som ”byggnadsställningar”. Genom att 

använda feedback som ett sätt att lära bygger vi upp ny förståelse kring det vi redan 

kan, det vi förstått och det vi har lyckats med. Jönsson (2011:75-76) skriver att 

feedback utgör en central del i lärandet. Om läraren ger feedback till eleverna lär de 

sig och presterar bättre. Den kan användas i olika syften, till exempel att stötta 

elevens lärande. För att lärandet ska fungera finns tre grundläggande förutsättningar 

vilka är: (1) vad målet är (2) vart eleven befinner sig i förhållande till målet samt (3) 

hur eleven ska närma sig målet. 

Englund m.fl. (2012:120-122) skriver om kunskapsuppfattningar, och menar att 

människan på olika sätt kan skaffa kunskap genom mänskliga handlingar och 

erfarenheter. Den rationalistiska kunskapsuppfattningen har varit den mest 

dominerande under 1900-talet och kan uppfattas som praktisk teori, med andra ord 

att vi lär oss genom praktisk tillämpning. Det finns dock kritik mot denna 

kunskapsuppfattning och förankring av kunskaper i praktisk verksamhet. Detta 

innebär en så kallad pragmatisk vändning som ”innebär att också teoretiska 

kunskapstraditioner måste förstås som mänskliga verksamheter där kunskap 

utvecklas genom handling (Englund m.fl. 2012:120) ”. Denna praktiska kunskap är 

så kallad tyst kunskap som myntades under 1950-talet. Det kan även ses som en 

underförstådd kunskap som innebär att vi vet mer än vad vi kan berätta. Till exempel 

kan vi cykla och köra bil men vet inte hur vi kan formulera det vi kan i ord. Det kan 

beskrivas som att vi har en förgrund och bakgrund. I förgrunden kan vi tala om det vi 

kan, bakgrunden är mer sinnlig där vi samtidigt kan observera något i medvetandet. 

Den tysta kunskapen kan förklaras genom detta citat: ”det är i interaktionen mellan 

bakgrund och förgrund som den underförstådda kunskapen finns (Englund m.fl. 

2012:122)”.  

3.3 Process och produkt 

En process pågår genom hela livet, det är en livslång process där människan hela 

tiden utvecklar kompetens och förmågor (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012:9). 

Häikiö (2007:256) skriver om den estetiska läroprocessen som en ingång till 

fördjupad kunskap, där människan stegvis utvecklar en djupgående kännedom och 

med material och förståelse av sig själv och sitt lärande. Författaren menar att de 

estetiska läroprocesserna ger träning i kunskapskonstruktion genom processen. 

Malmström (2006:28) menar att processen också är kunskap, som vi får genom att 

diskutera och reflektera med andra. Elever lär sig av varandras processer genom att 

tillsammans komma på lösningar, och därigenom blir de inspirerade av att andra 

elever med liknande problem finns runtikring. 

Något som anses viktigt inom bildämnet är att kunna samtala kring bilder för att lära 

sig vilket Malmström (2006:30-31) påpekar. Malmström menar vidare att verbal 

bearbetning av en bild uppstår i mötet mellan en pedagog och en deltagare där det 

diskuteras om hur bilden är gjord, om dels det konventionella kulturella särdraget 

samt om det personligt unika i bilden. Bildspråket stimulerar fantasin genom olika 

sinnebilder i det verbala språket. Malmström (2006:30-31) menar att konst blir till 

när en tankeprocess väcks till utveckling. Människor tolkar verkligheten olika vilket 

gör att verkligheten i en bild vidgas i möten med olika betraktare. När 

tankeprocessen startat föds kommunikation. 
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I en skapelseprocess menar Malmström (2006:31) att det är viktigt att experimentera. 

Detta leder till kommunikation och ett önskat resultat. I processen till färdig produkt 

uppmuntras elever att blanda olika tekniker för att på så sätt få fram ett annat uttryck 

i bilden. Skissen är ett viktigt redskap för processen som sätter igång tänkandet. 

För att skapa motivation hos elever visas bilder för att stimulera fantasin, vilket 

sedan kan bidra till utveckling i en elevs bild. Även lärarna kan bli motiverade 

genom att se att det händer något hos eleverna (Malmström, 2006:35). 

Temaarbeten har en central roll i arbetet med process och produkt. Lärarna ställer 

frågor till eleverna om vilka vägval de gjort och vilka beslut de fattat under arbetets 

gång. Det kan vara frågor som till exempel ”Varför gjorde du så?” och ”Tycker du 

det blev bra?”. Dessa frågor återkommer hela tiden mellan lärare och elev genom ett 

pågående eller avslutat projekt. Frågorna återkommer även mellan elever, vid 

redovisningar eller genom dagboksskrivande. Genom att eleverna hela tiden bollar 

med frågor lär de sig att värdera sitt arbete i ett processperspektiv. Detta betyder 

dock inte att produkten är oviktig (Lindström, 2011:180). 

Dokumentation av elevers lärandeprocesser kan enligt Björklund Boistrup 

(2011:120-121) delas in i tre steg, händelser, iakttagelser och analys. Händelser kan 

beskrivas som det eleverna gör i olika uppgifter och situationer. Dessa arbeten kan 

hängas upp på väggar för att kunna visas upp för andra eller sparas en längre tid för 

att på så sätt kunna illustreras i elevernas lärandeprocess. Iakttagelser kan beskrivas 

med en första beskrivning av elevernas arbeten. Det handlar också om att observera 

till exempel vad eleverna arbetar med, vilka uppgifter de klarar samt om de får 

problem. Under dokumentationen iakttas vilka metoder och redskap de använder 

eller liknande. Händelserna och iakttagelserna sammanfattas sedan i analyser. 

Analysen kan kallas för reflektion över elevers kunnande i de olika förmågorna. 

Vidare kan detta illustreras som en lärandeprocess. 

3.4 Portföljmetodik 

Begreppet portfölj kan betecknas som en sammanställning av elevers enskilda 

arbeten. Att använda portfölj i undervisningen gör att elever lär sig se på, reflektera 

över och kritiskt kunna värdera sitt eget arbete. Denna metod kallas för 

portföljmetodik (Lindström, 2011:155). Enligt Ellmin & Ellmin Cederholm 

(2012:30) är portföljmetodiken ett sätt att öva elever i att reflektera över vad de gör. 

De tränar sig i att tänka och sätta ord på vad de gör, varför de gör det och hur det kan 

användas för att sedan kunna fördjupa och vidga lärandet. Det är ett sätt att 

dokumentera processen och lärandet över en viss tid. Att använda portföljen kan 

även vara uppmuntrande för eleverna genom att de får chans att berätta vad de gör, 

vad de gjort och berätta hur de tänker kring de arbeten de gör. Lindström (2011:184-

185) ger exempel på vad som kan finnas i en elevs portfölj. Det kan till exempel 

finnas dagboksanteckningar, skisser, förstudier, foton på förebilder, anteckningar 

från portföljgenomgångar, färdiga verk samt enkäter med tidigare erfarenheter och 

intressen. Det är meningen att portföljen ska ge information som både lärare och 

andra kan ta del av, men även ta del av varandras idéer och framförallt som ett 

underlag för elevens utveckling. 

Lindström (2002:4-5) skriver om sju olika kriterier som ingår i portföljmetodiken.  

De tre första kriterierna är produktkriterier vilka är: (1) förverkligande av intentionen 

med en bild eller bildkollektionen och innebär att eleven uppnår det som är avsett, 

(2) färg, form och komposition som medför att eleven kan framkalla önskade effekter 
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med hjälp av visuella element och principer, (3) hantverksskicklighet som innebär att 

eleven behärskar material och olika tekniker. De resterande kriterierna är fyra 

processkriterier vilka är: (4) undersökande arbete som betyder att eleven är uthållig 

och inte ger upp inför svårigheter, (5) uppfinningsförmåga som innebär att eleven 

ställer problem och prövar nya lösningar, (6) förmåga att utnyttja förebilder vilket 

betyder att eleven aktivt söker upp och utnyttjar förebilder, (7) förmåga till 

självvärdering vilket innebär att eleven beskriver och reflekterar över olika kvaliteter 

i arbetet. Det betyder också att eleven får gensvar från kamrater och lärare. Dessa 

kriterier menar Lindström (2002:11-12) kan bidra till att observera skapandets 

processdimention. Det kan sätta ord på den tysta kunskapen vilket också är en fördel 

med att använda denna form av portförljvärdering. Det kan till exempel vara en elev 

som har god förmåga att reflektera och hantera ett hantverk som lämnar in ett slarvigt 

arbete, medan en annan elev kan göra ett mycket noggrant och felfritt arbete men 

som är enkelt. I denna undervisningsform där kriterierna används som stöd för att 

värdera elevers arbeten måste hänsyn tas både för produkten samt förmågan att 

reflektera. 

Lindström (2002:2) skriver om ett pedagogiskt utvecklingsprogram som kallas för 

Arts PROPEL. Utvecklingsprogrammet är ett program där elever använder sin 

skapande förmåga och som ska stimulera elever att reflektera över sina arbeten samt 

kunna göra egna iakttagelser. Elevernas reflektioner kan handla om att fatta egna 

beslut, målsättning för arbetet eller elevens svaga och starka sidor (ibid). Arts 

PROPEL utvecklades från början av ett projekt som pågick under fem år. Det var ett 

samarbete med lärare fån Pittsburgh och Harvard Project Zero, Educational Testing 

Service. Syftet med projektet var att hjälpa elever att utvecklas inom bildämnet. 

Genom projektet har forskare lyckats uppfinna utvecklingsprogrammet Arts 

PROPEL (Bildforum, 1996:22).  Det är genom Arts PROPEL Lindström inspirerats. 

3.5 Formativ bedömning 

Jönsson (2011:217-218) beskriver formativ bedömning som ett mångtydigt sätt att 

arbeta på. Det finns ett visst antal grundläggande förutsättningar för att det ska kallas 

för formativ bedömning.  

Dessa är att man: (1) känner till målet med undervisningen, (2) samlar in 

information om var elevens (eller elevernas) prestationer befinner sig i 

förhållande till målet, samt (3) använder informationen för att antingen ge 

återkoppling till eleverna, eller förändra undervisningen, så att eleverna kan 

närma sig målet. 

               Jönsson, 2011:217-218 

Jönsson (2011:218) menar vidare att en formativ bedömning bör svara på frågor som 

vart eleverna är och hur de ska gå vidare. På så sätt skiljer sig den formativa 

bedömningen från den traditionella summativa bedömningen som innebär att det inte 

används någon information för att hjälpa eleverna att nå målet. En viktig aspekt i den 

formativa bedömningen är att involvera eleverna i bedömningsprocessen. Lärarna vet 

vad målen är och vad eleverna ska kunna för att veta hur de ska bedömas, detta 

händer ofta utan att eleverna själva känner till målen i undervisningen eller vad det är 

läraren bedömer. Detta kan vara en risk då effekten av lärandet försvinner eftersom 

de själva inte kan utveckla en förståelse när läraren till exempel slutar återkoppla till 

mål och kriterier. För att eleverna ska skaffa förståelse behöver bedömning 
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involveras på olika sätt, exempelvis genom att eleverna bedömer, både andra 

kamrater och sig själva. 

När det gäller formativ bedömning bör det finnas en röd tråd i elevernas väg genom 

arbetsprocessen och en samstämmighet mellan bedömning och undervisning. Det är 

viktigt att lärarna tänker på undervisningens utformning för att eleverna ska kunna 

arbeta på ett sätt där de kan synliggöra både processen och produkten. 

Redovisningarna ska spegla arbetets olika delar och det ska finnas utrymme för 

reflektion (Skolverket, 2012:15). Summativ bedömning innebär däremot enligt 

Björklund Boistrup (2011:109) en summering av vad en elev vid en viss tidpunkt 

kan. Den formativa bedömning ska vara ett stöd för eleverna och deras 

lärandeprocess och det är också ett viktigt instrument för lärare när de planerar och 

för dialoger med eleverna. Vidare menar Björklund Boistrup (2011:119) att det är 

viktigt att eleverna deltar aktivt under processen. Eleverna behöver också bli 

medvetna om deras egen lärandeprocess vilket kan göras på olika sätt. Ett sätt kan 

vara att eleverna reflekterar över hur säkra de är i vissa situationer och uppgifter. Ett 

annat sätt kan vara att de bedömer sig själva eller att läraren ställer frågor om ett visst 

innehåll. 

3.6 Styrdokument 

Enligt Skolverket (2011:20) ska eleverna i undervisningen ges möjligheter att 

framställa och presentera egna bilder med olika material, metoder och 

uttrycksformer. Kreativiteten och elevens intresse för att skapa ska utvecklas i 

undervisningen. En viktig bidragande aspekt är att läraren uppmuntrar eleverna att 

arbeta på ett problemlösande och undersökande sätt samt att ta egna initiativ. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna ges möjlighet att diskutera kring 

bilder och kritiskt kunna granska olika bildbudskap. 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete 

måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.  

Skolverket, 2011:10 

Citatet ovan beskriver skolverkets syn på hur kunskap kan förklaras som begrepp och 

som den svenska skolan måste främja för att skapa lärande hos elever. Vidare måste 

skolan ge utrymme för olika kunskapsformer där dessa former skapar ett lärande som 

sedan blir till en helhet. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet står det att kunskapen om bilder och bildkommunikation är av 

betydelse för att elever ska kunna uttrycka sig genom egna åsikter och att aktivt delta 

i samhällslivet. Därför har bilder stor mening för människor och vårt sätt att tänka, 

lära och uppleva oss själva och omvärlden. Bilderna ger oss estetiska och 

känslomässiga upplevelser (Skolverket, 2011:20). 

Kursplanen i bild säger att bilder är viktig för oss människor. Genom bilder lär vi oss 

att tänka, lära och uppleva oss själva och omvärlden. Bildernas syfte är att övertala, 

informera, underhålla samt ge oss människor känslomässiga och estetiska 

upplevelser. För att vi ska kunna uttrycka oss genom egna åsikter och delta i 

samhällslivet är denna kunskap om bilder och bildkommunikation mycket 

betydelsefull. Genom att arbeta med bilder kan vi utveckla vår kreativitet samt vår 

bildkapande förmåga (Skolverket, 2011:20).  
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Ämnet bild syftar till att lärarna ska ge eleverna möjligheter att gestalta och 

presentera egna bilder genom att de får använda olika metoder, uttrycksformer och 

material för att utveckla kunskap. Undervisningen ska ge eleverna ökad utveckling 

genom att eleven kan ta egna initiativ, arbeta på ett problemlösande och 

undersökande sätt. Även elevers kreativitet och lust att skapa är centralt i 

undervisningen. Möjligheter till diskussion är också av stor vikt eftersom detta kan 

bidra till ökad kunskap. Kunskapskravet för betyget E är att eleverna ska kunna bidra 

med och utveckla idéer (Skolverket, 2011:20). 

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några 

olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och 

bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar 

eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. 

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och 

sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och 

kvaliteten i bildarbetet.  

                   Skolverket, 2011:23 

Citatet ovan beskiver kunskapskravet för betyget E i årskurs 6. I kunskapskravet för 

betyget A måste eleven även kunna ge välutvecklade omdömen om sin 

arbetsprocess. Utöver det citatet som ovan beskrivits ska eleverna också kunna föra 

relativt enkla men underbyggda resonemang kring bilder. Till exempel genom att 

samtala kring innehåll, uttryck och funktion. Dessa bilder ska eleverna kunna koppla 

till egna erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden (Skolverket, 2011:23-

24). 
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4 METOD 

Nedan presenteras den metod som använts för att genomföra undersökningen. 

Metodavsnittet tar upp vetenskapsteoretisk ansats, metodval, urval, genomförande 

samt bearbetning. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I studien har en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats använts. Ordet Hermes 

kommer från gudarnas budbärare, vilket i hermeneutiken innebär att söka ett 

budskap. Gudarnas budskap var oförståeliga för människorna därför tolkade Hermes 

dessa budskap så att de övergick till att vara begripliga (Sjöström, 1994:74). 

Hermeneutiken är en vetenskaplig riktning som betyder tolkningslära, där vi tolkar 

och försöker förstå verkligheten. Vi kan till exempel tolka mänskliga handlingar och 

livsyttringar och genom denna tolkning kan vi förstå vår och andra människors 

livssituation. En hermeneutisk forskare närmar sig alltid sitt forskningsobjekt genom 

en subjektiv syn utifrån sin egen förförståelse. Detta kan vara forskarens tankar, 

intryck och känslor som i sin tur ses som en tillgång istället för ett hinder för att tolka 

och förstå ett forskningsobjekt. Den hermeneutiske forskaren ser helheten i 

forskningsproblemet till skillnad från en positivist som studerar forskningsproblemet 

bit för bit. Genom att ta alla delar och sätta ihop dem till en helhet kan forskaren på 

detta sätt få en fullständig förståelse. I en intervju kan forskaren läsa igenom hela 

intervjun först för att se en helhet, därefter läsa igenom olika delar av intervjun för att 

ytterligare förstå. Därefter kan forskaren pendla mellan de olika delarna och den hela 

intervjun för att ställa de olika förstålelserna i relation till varandra.  När forskaren 

tolkar används hela tiden egen förförståelse som ett verktyg. Under tolkningsakten 

ska en gemensam förståelse uppnås mellan forskare och subjekt. Forskaren har i sin 

tur rätt att använda den tolkning som uppfattats som den bästa (Patel & Davidson, 

2003:28-30). Åkerberg (1986:25) menar att hermeneutiken kan spaltas upp i två 

olika betydelser, tolkningen under processens gång och den färdiga tolkningen. Den 

färdiga tolkningen är den slutgiltliga i ett forskningsresultat, alltså den avslutande 

förståelsen. Vägen, det vill säga processen till det slutgiltliga forskninsresultatet sker 

genom att först tolka resultatet och sedan förstå det. Efter det sker ännu en tolkning 

och en ny förståelse uppstår.  

4.2 Metodval 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod för att samla material. Syftet 

med en kvalitativ undersökning är att skaffa en djupare kunskap om det valda 

problemområdet som ofta inte kan erhållas i en kvantitativ metod (Patel & Davidson, 

2003:118).  Undersökning har utförts genom en öppen intervju. En öppen intervju 

innebär att svarsalternativen i frågor lämnar svarsutrymme för intervjupersonen.  

Denna metod kan även ses som en ostrukturerad intervju eftersom frågorna inte är 

strukturerade. En strukturerad intervju lämnar ett väldigt litet utrymme för 

intervjupersonen att svara inom och ger därmed fasta svarsalternativ. Ett exempel på 

hur svarsutrymmet kan lämnas fritt är att ställa frågor som börjar med ”Vad anser du 

om…” eller ”Kan du berätta lite om…”. Vanligtvis avslutas en intervju med 

utrymme för kommentarer kring de frågor som ställts eller tillägg av sådant som inte 

nämnts i frågorna, men som respondenten kan uppleva som betydelsefullt (Patel & 

Davidson, 2003:72-73). Eftersom denna urvalsgrupp endast består av tre 

respondenter är det en mindre avgränsad grupp och är därför en fallstudie. Patel och 
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Davidson (2003:54) skriver att en fallstudie innebär att göra en undersökning på en 

liten population där gruppen kan vara slumpmässigt vald eller vald utifrån att man 

vill ha en så stor skillnad som möjligt. Stensmo (2002:120-121) menar att 

intervjuaren söker kunskap i respondentens livsvärld. Där kan intervjuaren hitta 

centrala teman genom att under intervjun registrera vad som sägs. Intervjuaren måste 

vara öppen för oväntade och nya svar men även vara beredd på respondentens 

kanske mångtydiga och motsägelsefulla livsvärld.   

I denna undersökning har intervjufrågorna formulerats med utgångspunkt från Lars 

Lindströms process – och produktkriterier och har tematiserats utifrån process och 

produkt (se bilaga 1).   

4.3 Urval 

Lärarna valdes genom att mejla sju bildlärare som är verksamma på grundskolan 

årskurs 7-9 i Kalmar med omnejd. Utav dessa sju lärare svarande tre lärare som blev 

respondenterna i denna studie. Samtliga tre lärare är verksamma på tre olika skolor 

för att minska risken att de arbetar på liknande sätt. Det är två äldre män i 60-års 

åldern som jag valt att kalla Anders och Bengt i denna studie. Den tredje läraren är 

en kvinna i 40-års åldern som går under namnet Carina. Varför intervjuerna 

genomförts med lärare i årskurs 7-9 är för att bildämnet är obligatoriskt i 

grundskolan, men även för att min uppfattning och erfarenhet är att processen inte 

uppfattas som lika viktig i grundskolan som den gör på det estetiska programmet. De 

bildlärare jag fick svar från bestämde en tid som passade dem bäst och fick anpassa 

mig därefter.  

4.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes enskilt med de kontaktade respondenterna på den skolan 

de är verksamma. Vi satt i ett klassrum där ingen kunde påverka intervjun genom att 

störa. Innan intervjun började berättade jag vad undersökning handlar om samt 

svarade på eventuella frågor respondenterna hade. Etiska ställningstaganden har 

gjorts då det tydliggjordes att de intervjuade anonymiseras. De är presenterade med 

fiktiva namn i denna undersökning. Under intervjun skedde en ljudinspelning med 

tillstånd av de intervjuade. Enligt Patel och Davidson (2003:83) är det en fördel att 

spela in en intervju eftersom svaren registreras exakt. Under intervjun ställdes öppna 

frågor där de intervjuade hade ett fritt svarsutrymme, men för att hålla den röda 

tråden fanns underfrågor i min intervjuguide. Två av intervjuerna genomfördes efter 

lärarnas sista lektion. En av intervjuerna genomfördes vid lunchtid. Samtliga 

intervjuer tog cirka 25 minuter vardera. 

4.5 Bearbetning 

När intervjuerna gjorts har en transkribering skett för att få ner det inspelade 

materialet i textformat i datorn. Detta påbörjades direkt efter varje intervju både för 

att det fanns färskt i minnet men också för att inte behöva sitta och transkribera alla 

intervjuer på samma gång, då det kan ta flera timmar. Detta är enligt Patel och 

Davidsson (2003:83) en nackdel som är kostsam, det vill säga att det tar lång tid. När 

alla intervjuer transkriberats studerades först intervjuerna var för sig och del för del 

för att på så sätt hitta intressant resultat. Därefter jämfördes respondenternas resultat 

och skrevs ihop till ett gemensamt dokument där resultatet tematiserades. Enligt 

Sjöström (1994:81) är dokumentationen av det insamlade materialet väldigt viktig. 
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Det är viktigt att kunna gå tillbaka till materialet för att på så sätt se i vilket 

sammanhang det uppkom. Till exempel kanske den intervjuade lagt svaret i munnen 

på respondenten eller att handlingen blir förståelig då det kanske hänt något tidigare 

under intervjun som påverkat. I mitt material har jag systematiskt försökt att tolka det 

insamlade materialet för att få svar på min undersökning. Detta har skett genom att 

tolka och försöka tematisera resultatet utifrån begreppen process och produkt. Det 

krävdes att läsa igenom flera gånger för att inte utesluta något. Eftersom process och 

produkt är nära sammanvävda med varandra var det svårt att sortera resultatet under 

nämnda teman, men gjorde så väl jag kunde.  
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5 RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet utifrån två huvudrubriker, process och produkt. Dessa 

rubriker har underrubriker som valts efter Lindströms process- och produktkriterier 

(Lindström, 2002:4-5).  

5.1 Process 

Att introducera en uppgift är en viktig del i bildundervisningen eftersom det är då 

processen startar hos eleverna. En uppgift kan också introduceras en eller några 

veckor innan den ska påbörjas vilket både Anders och Carina anser vara ett 

betydelsefullt moment. Det ger en möjlighet för eleverna att hinna tänka och skapa 

idéer. På så sätt behöver det inte gå åt lika mycket lektionstid till att fundera på vad 

eleverna ska göra. Carina berättar att det är viktigt att genomgångarna inte är för 

långa, istället delar hon upp instruktionerna. Till exempel om eleverna ska jobba med 

lera under ett antal veckor kan det vara så att första lektionen jobbar eleverna med 

lera, andra lektionen visar och berättar Carina om keramikugnen och tredje lektionen 

förklaras hur glasering går till. Hon menar vidare att det är viktigt för eleverna att 

veta hela processen men att gå igenom olika delar allt eftersom processen fortskrider. 

Detta är också för att kunna fördjupa kunskaperna inom området. Det är bra att lägga 

upp planeringen så att eleverna har en förståelse när processen börjar och vad 

slutmålet är. 

Carina påpekar även vikten av att de under processens gång lär sig och får möjlighet 

att träna för att utvecklas. Ibland lär sig eleverna mer än vad som var tänkt vilket är 

en positiv fördel. Bengt menar att det är bra att eleverna övar upp sin fantasi genom 

olika övningar, vilket också enligt Bengt är några av process- och produktkriterierna 

som används i bildundervisningen. Anders tycker det är viktigt att eleverna förstår 

själva processen i en uppgift och tar med sig det sen när produkten är färdig.  

5.1.1 Undersökande arbete 

Anders berättar att uppgifterna är mer styrda i årskurs 7. Där jobbar eleverna med 

relativt små format och vanligtvis endast med tuschpennor, färgpennor, vattenfärger 

och kritor. Varför han väljer att hålla dessa ramar är för att uppgiften då kan vara mer 

komplex rent tankemässigt vilket är en viktig del i processen. Carina menar att det 

handlar om att träna elevens tänkande och att de klarar av att arbeta med en ny 

metod. Dock är det elever som vill arbeta på ett visst sätt eftersom de alltid gjort så, 

vilket i sin tur gör att eleven stannar i utvecklingen.  

När vi jobbar med akvarell till exempel då säger jag ni kan inte använda vit utan 

ni ska använda vatten och det är egentligen inte så mycket för att man ska 

använda vit utan det är för att eleverna ska lära sig att tänka till.  

        Carina 

Hon menar vidare att det är i friare uppgifter elever har det svårt, elever som har 

svårt att anpassa sig till lagar och regler i skolan ”… de har också ännu svårare med 

de här fria uppgifterna för helt plötsligt fick de göra som de ville och då är det 

skitjobbigt (Carina)”. I vissa uppgifter är det väldigt strikta ramar men som ofta kan 

bli väldigt kreativa och stora. Hon berättar om olika övningar eleverna kan jobba 

med, till exempel i samband med tema porträtt jobbar de med självporträtt, popkonst, 

kollageteknik, surrealism och berättar vidare hur eleverna kan gå vidare till exempel 
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genom att göra olika installationer. Det visas även bilder som konstnärer har gjort för 

att eleverna ska få inspiration. 

5.1.2 Förmåga till självvärdering 

Samtliga tre lärare anser att reflektion i elevers arbete är betydelsefullt. Carina 

försöker lägga det eleverna reflekterar över på minnet. Elever kommenterar ofta 

varandras bilder när de sitter och jobbar. Ibland märks det att vissa elever verkligen 

har insikt vad det handlar om när de ger kommentarer. Om elever kommer och frågar 

till exempel vilken färg de ska ha brukar Carina ofta vända frågan tillbaka till eleven 

eller försöka ställa frågor som är lite finurliga. På det sättet får de inte ett enkelt svar 

utan lär sig att tänka själva. Bengt anser att reflektion kring elevers bilder är centralt, 

det gäller att elever har ett resonemang kring sin produkt och menar vidare att det 

inte är jätteviktigt att det blir snyggt. Han menar också att gå runt i klassen och 

samtala med eleverna är viktigt för att också kunna lyfta fram de elever som har 

fantasi och kan utveckla ett resonemang kring sin bild. Anders försöker alltid vara 

med så mycket som möjligt och frågar om de behöver hjälp med någonting. Tidigare 

gav han eleverna förslag på hur de kan gå tillväga. Nu försöker han istället bolla 

tillbaka frågan till eleverna för att de ska få tänka själva, det kan vara till exempel 

vad eleven kan ha med i bilden för att förstärka den. Eleverna sitter ofta och pratar 

med varandra när de arbetar och reflekterar både sina egna och andras bilder. Bengt 

berättar att under processens gång är det inte alltid fokus på uppgiften eftersom det 

ofta sker mycket annat runtomkring. Det är dock väldigt olika från elev till elev hur 

de jobbar under processen. Ibland tar de hjälp av klasskamraterna genom att ge 

varandra draghjälp, eller genom att titta på andra elevarbeten som de kan reflektera 

över. Det händer ibland att Bengt avbryter mitt i en lektion för att visa eller berätta 

om någonting som dykt upp under lektionen. Detta anser han vara en viktig del i 

processen. 

När ett arbete har avslutats vill Carina bli bättre på att ha en avslutande genomgång 

där eleverna berättar vad de lärt sig under processens gång. Viktigt är också att 

eleverna får sätta ord på sin kunskap genom att titta på och kommentera varandras 

bilder. Risken att inte ha en avslutande genomgång är att eleverna kommer hem till 

föräldrarna som frågar vad de lärt sig då eleven ofta svarar att de inte lärt sig 

någonting. Bengt berättar att det sällan sker redovisningar inför klassen utan de har 

en bok där de skriver ner sina tankar och kan göra tillbakablickar på tidigare arbeten. 

Boken börjar de arbeta med i årskurs åtta och ju mer de arbetar med att skriva ner 

tankar och liknande desto mer vana blir de att arbeta på detta sätt. Anders menar att 

om en lärare är med under själva processen och har sett hur eleverna jobbat vet 

läraren vad slutprodukten blir och varför. Ofta går han omkring och samtalar med 

eleverna eller sitter vid sitt arbetsbord där eleverna kan komma och fråga om hjälp 

om det behövs. Någonting Anders gör när elevers arbeten är färdiga är att skriva 

frågor som sedan ställs kring bilderna på utvecklingssamtal. Dessa är reflekterande 

frågor som till exempel vad de är nöjda med, hur arbetet skiljer sig från tidigare 

arbeten, vad som kan förbättras och så vidare. Precis som föregående lärare sker 

ingen redovisning inför klassen eftersom det kan vara känsligt för eleverna med 

tanke på att det är så olika hur de gör sina bilder. Däremot sitter de vid bord om 

grupper och ser kamraternas bilder under processen. Det diskuteras också om 

tidigare elevarbeten där de ser hur de kan gå tillväga i sitt eget arbete. 



15 

 

5.1.3 Förmåga att utnyttja förebilder 

Lärarna anser att förebilder är viktigt i bildundervisningen. Carina menar att det är 

mycket betydelsefullt med inspirationsmaterial. Dock kan det vara en uppgift där de 

bara använder sig av förebilder och emellanåt uppgifter då de jobbar utifrån sitt eget 

huvud. För att hitta inspiration får eleverna utnyttja datorer, dock måste Carina 

begränsa tiden eftersom det finns elever som kan sitta i flera lektioner och leta utan 

att hitta någonting. Datorerna är begränsade till antalet och har därför tillåtelse att 

utnyttja mobiltelefoner för att hitta inspiration, detta är även ett sätt att spara på 

miljön då bilderna inte behöver skivas ut. Ibland visar Carina bilder, böcker, förlagor 

och exempel för att eleverna ska bli inspirerade. Anders anser det viktigt att använda 

de elevarbeten som är uppsatta i salen som förebilder och inspiration. Han menar 

vidare att de elever som är mer kreativa än andra hittar ofta mer idéer. Däremot de 

elever som är mindre kreativa behöver mer hjälp för att hitta inspiration. Det händer 

att han får hjälpa dem att teckna på så vis att lärarens teckning blir en förebild. För 

att hjälpa de mer kreativa eleverna är det ständigt en fråga om hur det går att göra 

bilden ännu bättre. När eleverna utnyttjar förebilder får de aldrig rita av bilden, de 

ska alltid sträva efter att göra bilden till sin egen eftersom att förebilderna är till för 

att inspirera. Bengt menar att eleverna idag har en väldigt stor input när det gäller 

förebilder. De har lättare och roligare att föra resonemang kring bilder eftersom det 

finns så mycket att referera till. Till exempel tittar många elever på film, det kan 

dock vara vissa elever som ändå inte har koll på vad närbilder och kameravinklar är, 

vilket han då får uppmärksamma dem på. Bengt märker att eleverna har stor kunskap 

vad det gäller input och inspiration men att det kanske är lite omedvetet hos eleverna. 

Att visa bilder är något lärarna gör i en introduktion. De visar både bilder på tidigare 

elevarbeten och andra bilder hämtade från till exempel nätet eller från böcker. 

Anders menar att det är betydelsefullt att elever få se hur tidigare elever har gjort ett 

arbete för att få något att leva upp till. Att visa så många olika bilder som möjligt är 

något Carina framhäver vara en viktig del. Detta för att inte styra eleverna. Poängen 

med att visa många olika exempel som inte liknar varandra är för att eleverna ska 

göra ett eget resultat utifrån sina egna tankar och idéer. De olika exemplen är bara en 

input till deras tankeprocess. Enligt Bengt får eleverna använda datorer i den 

utsträckning som klaras av med tanke på att det är dåligt med datorkraft. Däremot 

finns det gott om kameror som används i stor utsträckning. Även mobiltelefoner har 

blivit en stor tillgång under bildlektionerna då de snabbt kan leta fram en bild som de 

kan använda. Detta blir dock oftast ett platt fall då eleverna kan bli sittande och inte 

hitta något. Bengt menar att de först måste veta varför de ska använda datorerna och 

vad det är de söker. Eleverna ska helst tänkt ut en idé och gjort lite skisser innan de 

söker i datorerna, men menar också att de får använda bilder för att få input. Att 

använda sig av skisser anser Bengt inte vara så enkelt hos eleverna, ofta krävs det en 

hög mognadsgrad och ett speciellt tänk för att förstå vitsen med att göra skisser. 

Detta är någonting han ofta tjatar på eleverna om och även att de ska spara sina 

skisser. De har även möjlighet att använda sig av mobiltelefoner för att leta fram 

bilder, detta ser Bengt fördelar med. Eleverna är väldigt motiverade när de gör en 

uppgift och de vet varför de är där. De reflekterar och kommenterar varandras bilder 

vilket är positivt. Under processens gång berättar Anders att det finns skåp fulla med 

böcker där eleverna kan hämta inspiration. Det har dock under senare år blivit mer 

vanligt att använda sig av mobiltelefoner för att hämta inspiration. Han berättar om 

en elev som nyss kommit hem från Turkiet och sett ett speciellt torn som eleven ville 

använda sig av i en uppgift. Det är dock viktigt att eleven i detta fall vet hur tornet 
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kan användas i uppgiften. När eleverna jobbar med till exempel parafraser kan de få 

ta med en bild på en förebild de har. Har de glömt att skriva ut en bild hemma kan de 

få använda sig av mobiltelefonen och ta fram en bild de kan använda sig av. Anders 

menar vidare att de digitala medierna är fantastiska och väldigt användbara i dagens 

bildundervisning. 

5.1.4 Uppfinningsförmåga 

Hur en elev löser ett problem i en uppgift anser Carina är individuellt och beror helt 

och hållet på vilken typ av individ det är. Det finns elever som gärna vill kalkera av 

och detta är något hon lärt dem att göra, men endast för att det ska var lättare för 

eleverna att använda i andra ämnen när de ska göra ett arbete. När elever stött på ett 

problem löser de det på olika sätt genom att hitta långa vägar och korta vägar, dock 

finns det elever som ger upp så fort de hamnar i den situationen. I vissa fall kan de ta 

hjälp av att fråga en kompis eller läraren. Bengt anser också att det är väldigt olika 

beroende på vilken individ det är. Tyvärr är han väldigt snabb med att ge svar till 

eleverna när de frågar om hjälp men försöker ändå bolla tillbaka frågorna till för att 

de ska hitta egna lösningar. Många är dock väldigt osjälvständiga och frågar om 

hjälp direkt. Trots detta försöker Bengt få eleverna att lita på sitt eget sätt att jobba 

med sina uttryck. Kalkering av bilder är också något som förekommer men ofta 

upptäcker elever att det inte ger speciellt mycket. Ofta använder de istället andras 

bilder som förebilder för att sedan kunna inspireras och hitta sin egen stil. Till 

skillnad från de andra lärarna skriver Anders en lista på tavlan där eleverna ska först 

försöka själva genom att till exempel skissa lite på ett skisspapper, behöver de 

fortfarande hjälp ska de be en kompis om hjälp och därefter hjälper han dem. Till 

exempel kan Anders rita en skiss som eleven får försöka teckna av och i extrema fall 

tecknar han åt eleven. Carina säger att en del elever däremot ger upp så fort det tar 

emot medan andra hittar lösningar. Elevers styrkor anser Carina vara att de kan 

prestera och åstadkomma så mycket och att de är så kreativa. Anders anser också att 

eleverna är väldigt kreativa och påhittiga.  

5.1.5 Sammanfattning process 

Sammanfattningsvis är det undersökande arbetet olika styrt beroende på vilken 

årskurs eleverna är i. Några menar att det är mer styrda uppgifter i de lägre 

årskurserna medan en lärare menar att det är mer styrt i de högre årskurserna. 

Lärarna anser att det är viktigt att träna tänkandet under processen.  För vissa elever 

är detta svårt eftersom många vill göra som de alltid gjort och inte tänka i nya banor. 

Reflektion är något som samtliga lärare anser vara viktigt i bildundervisningen. 

Lärarna försöker bolla tillbaka frågor till eleverna för att de ska utveckla sitt eget 

tänkande. Någon säger att hur eleven kommit fram till sitt resultat är av betydelse. 

Samtidigt är det viktigt att lyfta fram de kreativa eleverna. En annan menar att det är 

betydelsefullt att eleverna får medvetandegöra sig själva genom att reflektera kring 

andras bilder. Det sker inga redovisningar i klasserna utan bilderna sätts upp på 

väggen. Någon menar att eleverna ser varandras bilder under processen, därav ingen 

redovisning. 

Lärarna anser att inspirationsmaterial är mycket betydelsefullt för eleverna när de ska 

börja med en ny uppgift. De får bland annat använda sig av datorer, mobiltelefoner, 

böcker och tidigare elevers arbeten. En lärare ser det sistnämnda som en stor fördel, 

genom att eleverna får se på tidigare elevers arbeten har de något att leva upp till. En 
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annan menar att eleverna ska veta vad de ska söka efter innan de kan använda 

datorerna. Men anser även att skisser är bra att jobba med, dock inte så enkelt för 

eleverna. En av lärarna visar många olika bilder för att inte styra eleverna. 

Det är väldigt olika hur eleverna löser problem i en uppgift. Eleverna kan hitta både 

långa och korta vägar. Vissa frågar om hjälp innan de själva tänkt efter och andra 

elever ger upp så fort de stöter på ett problem. 

5.2 Produkt 

Att koppla uppgifter till kursplanen framhäver samtliga tre lärare är av stor vikt samt 

att koppla uppgifterna till andra ämnen och även hur vi lever i vårt samhälle. Carina 

anser att det roligaste i planeringen är att förbereda en uppgift och hur den kan läggas 

upp för att eleverna ska kunna tillägna sig den. Det krävs att läraren har rätt strategier 

för att veta vad eleverna behöver och hur de kan ta hjälp av varandra. Hon berättar 

att varje gång en ny uppgift ska introduceras är det noga att den är väl förankrad i 

läroplanen. För att planera en uppgift påpekar Anders att det också är av vikt att den 

är kopplad till elevernas ålder samt vart de är kunskapsmässigt. Uppgifterna ska vara 

förankrade i hur eleverna ser på till exempel världen, vilket också är ett sätt att 

kommunicera med tankar och idéer. Vidare påpekar Carina vikten av hur en uppgift 

ska introduceras, det är väldigt noga att kunna planera en bra introduktion. Först 

måste läraren veta vilka grundkunskaper eleverna har och behöver ha med sig samt 

veta vad som tidigare gåtts igenom. Ordningen är också viktig, vilka delar av 

introduktionen som ska berättas först respektive sist. Finns det ingen struktur kan det 

bli rörigt för eleverna, dock är det ofta elever som blir väldigt frågvisa under tiden, 

vilket gör att det sker ett avbrott i introduktionen. Det är därför viktigt att innan 

förklara för eleverna att de får fråga efter att punkt A, B och C är klargjorda. Även 

om det klargjorts innan finns det alltid elever som inte kan hålla sig i styr och vill ha 

all information på två sekunder. Carina berättar att elever blir färdiga före andra, i 

dessa situationer avbryter hon och går igenom nästa uppgift för att på så sätt inte 

behöva upprepa instruktionerna flera gånger. Bengt har ofta skrivna instruktioner till 

en uppgift men även muntliga i samband med att han också ritar på tavlan, vilket i 

sin tur ger en mer klar bild av vad eleverna ska göra. Flera elever sätter igång och 

jobbar så fort de fått instruktioner till en ny uppgift. Det kan till och med vara så att 

de har fått instruktioner till en uppgift som ska påbörjas veckan efter men vill ändå 

sätta igång trots att de inte avslutat den uppgift som pågår. Samtliga lärare poängterar 

också vikten av att eleverna ska ha klart för sig varför de gör en viss uppgift samt att 

de ska förstå syfte och mål. 

En central del när det gäller uppgifter menar Carina är att försöka hitta uppgifter som 

eleverna tycker är roliga. Utifrån dessa kan också nya uppgifter födas. Anders tycker 

det är viktigt att uppgifterna är väldigt breda men samtidigt utvecklingsbara där 

eleverna förhoppningsvis kan bli nöjda med sitt resultat. Det är dock viktigt som 

lärare att vara tydlig i vad slutprodukten ska komma att vara. Som utgångspunkt i 

alla uppgifter använder Bengt kriterierna som står med i läroplanen. 

Under ett år ska eleverna hinna med ett visst antal arbetsområden i bildämnet. Dessa 

arbetsområden ska innehålla många olika moment. Carina hävdar att de olika 

uppgifterna inte kan innehålla alla moment och måste därför delas upp. Vissa 

uppgifter innehåller fler moment än andra, det kan till exempel vara en uppgift där 

tekniken anses vara viktigast i andra fall kanske idén är viktigast eller en 

kombination av tanke, idé, teknik och innehåll. Svårighetsgraden stegras i 
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förhållande till vilken årskurs eleverna befinner sig i. Vissa uppgifter som är rent 

tekniska är det viktigt att eleverna får träna sig i en viss teknik på flera olika sätt och 

därmed inte fokusera på om det blir fint eller fult. Anders menar att det i elevernas 

arbeten ska införlivas en mer komplex tanke vilket sen ska synas när det gäller både 

färg och symbolik samt andra ting som finns med i elevernas bilder.  

5.2.1 Förhållningsramar 

När eleverna ska jobba med en uppgift är det varierande hur styrda uppgifterna är. 

Bengt menar att uppgifterna är mer styrda när de går i årskurs 7 och blir sedan mer 

fria i senare årskurser. När eleverna lärt sig hantverket, bildens språk och grammatik 

kan de använda det för att uttrycka sina verk och fokusera mer på innehåll. Dessa 

uppgifter har Bengt endast för elever i årskurs 9. Den färdiga produkten ska vara 

genomarbetad på så sätt att eleverna tänkt igenom och gjort allt klart, vilket också 

kan vara en orsak att eleverna ofta väljer att inte jobba i för stort format. Det är mer 

betydelsefullt att eleverna känner att de klarar av att genomföra och bli klara med sitt 

arbete. 

Anders berättar att i årskurs 9 är uppgifterna mindre styrda där eleverna kan välja i 

princip vilket material de vill. Då kan de till exempel jobba tredimensionellt, jobba 

med foto eller jobba med film. Han menar vidare vikten av att eleverna lämnar in ett 

arbete och inte ett material. Däremot skiljer det sig lite från hur Carina tänker som 

menar att uppgifterna är mer fria i de lägre årskurserna och blir mer styrda i senare 

årskurser. Ofta jobbar eleverna med valfri teknik, den teknik de känner att de 

behärskar. Vad eleverna väljer för teknik är också ett sätt att se hur de tänker, vilket 

material och teknik som passar bäst i just den uppgiften de har fått. Carina berättar 

att de brukar jobba med portätt som tema. Eleverna får först göra ett ansikte i lera 

och sedan arbeta med att göra ett porträtt av sig själ som en seriefigur. Därefter ska 

de jobba med bildcollage och får då använda två bilder av sig själva, om de vill kan 

de endast använda ett öga i bilden vilket gör att det framkommer mycket bildanalyser 

där eleven får reflektera. 

Ofta brukar Bengt lägga upp uppgifter utifrån temaområden, men nämner också att 

det skulle vara kul att integrera bildämnet i andra ämnen. Något som tyvärr kan vara 

problematiskt eftersom det kan vara svårt att få tid till det planeringsmässigt. Vidare 

menar Bengt vikten av att testa olika tekniker inom olika temaområden. Tanken är att 

också ska kunna anpassa tekniken till innehållet. Bildberättandet anser Bengt vara 

centralt i undervisningen. Det finns många nya digitala tekniker som gör det lättare 

att prata med eleverna om bildkomposition och på så sätt lättare att förmedla ämnets 

innehåll. Anders brukar ibland integrera med andra ämnen om det ligger rätt i tid. Då 

kan det vara att de jobbar med ett visst tema och kan koppla det till en skrivuppgift i 

till exempel svenskan. Ibland har de en uppgift som heter mytologiska varelser i 

bilden och samtidigt läser om i ämnet historia. 

5.2.2 Färdig produkt 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att avsluta en uppgift. Carina menar att det är 

viktigt för elevernas självkänsla. Ibland kan det vara så att eleverna hade velat jobba 

mer med bilden och utvecklat den ännu mer efter avslutad tid, men tycker ändå det är 

viktigt att ha ett avslut på en arbetsuppgift. Efter att de avslutat en uppgift sker en 

uppsamling där eleverna får titta på och samtala kring deras bilder, dels får de i detta 

moment berätta vad de hade velat göra bättre. Har eleverna inte hunnit färdigt med 
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en uppgift finns det någonting som kallas för verkstad, vilket innebär att elever får gå 

och jobba med det ämne de behöver jobba med. Det finns även något som heter 

handledning vilket innebär att elever som behöver extra hjälp med något kan komma 

och få den hjälp de är i behov av. Just på dessa handledningar är det ofta elever som 

har väldigt svårt i vissa ämnen som behöver ha extra hjälp av en lärare. Vilka elever 

som kommer till dessa handledningar bestäms av lärarna. Att ha en deadline anser 

Anders är av stor vikt eftersom eleverna sedan tar med sig detta ut i arbetslivet. ”När 

de kommer ut på ett arbete så är det ju inte så att de kan komma till jobbet och säga 

att nej jag blir inte färdig idag så du får det om en vecka…(Anders)”. Vidare menar 

Anders att det inte finns helt strikta regler när det gäller att bli färdig i tid. Ibland 

försvinner det lektioner på grund av till exempel nationella prov eller liknande och 

då får eleverna självklart mer tid. Är eleverna sjuka kan de förhandla om tiden och 

jobba hemma. Bengt tycker också på vikten av att ha en deadline men är heller inte 

helt strikt vad det gäller att lämna in uppgifterna i tid. Detta eftersom alla elever 

jobbar olika, en del jobbar mer effektivt och andra hinner inte med allting och gör 

istället fyra av sex arbetsuppgifter. Skulle det saknas något väsentligt samtalar han 

med eleven för att få reda på vad som inte fungerar eller vad som saknas. Många av 

eleverna som inte lyckats bra med en uppgift rent tekniskt kan ändå ha god förståelse 

för själva idén. 

När elevernas arbeten är färdiga sätts de främst upp i korridorer och i 

bildklassrummet, dock finns det elever som inte vill ha sina bilder upphängda. Carina 

berättar att de som inte vill hänga upp behöver inte visa sitt namn på bilden och 

oftast brukar det gå bra. Hon tror att eleverna uppskattar att bilderna blir uppsatta. 

Lärarna menar att alla elever har möjlighet att sätta upp bilder om de vill, vilket 

majoriteten av eleverna vill. Många bilder blir även liggande i elevernas porfolier, 

säger Carina. Dessa portfolier blir eleverna tillsagda att spara istället för att slänga, 

”… när de går i åttan är det lätt att man lägger mappen i papperskorgen när man går 

hem (Carina).”. Att sätta upp bilder anser Anders också vara ett sätt att sätta krav, 

han menar att eleverna ser hur välarbetade tidigare elevarbeten är och vill också 

lämna in bilder på samma nivå för att vara nöjda, vilket Anders tycker är mycket 

intressant. 

5.2.3 Förverkligande av intention 

Carina anser att bildämnets syfte är att elever vill och vågar vara kreativa, detta är 

dock påverkat av elevernas självkänsla och självförtroende. Ofta är det elever som 

inte har den uthållighet som ibland krävs vilket kan anses vara en svaghet. Hon 

menar vidare att lärarna självklart ska motivera eleverna till att tycka att bildämnet är 

roligt, men menar också att allt inte kan vara roligt. Många elever har med sig denna 

träning hemifrån, det vill säga att om de inte lyckas första gången försöker de igen. 

Bengt anser att elevers svagheter är att många är väldigt självkritiska under en period 

och de strävar efter att bilden ska vara nästan avbildande likt ett fotografi. Detta gör 

att elever inte ser sina styrkor som de faktiskt har, de gör väldigt uttrycksfulla bilder 

och trots detta känner många elever sig inte nöjda. Anders är väldigt kritisk till att 

bildundervisningen på låg och mellanstadiet är så ostrukturerad. Han menar vidare 

att det är på grund av att i samband med kommunaliseringen försvann det timmar 

som flyttades från högstadiet till låg och mellanstadiet. Denna tid är något som 

Anders tycker borde förvaltas bättre. En annan nackdel är att elever som är svaga i 

till exempel matematik, svenska och engelska måste få använda tiden till att bli 

starkare i de ämnena än att sitta och göra ostrukturerade bilder på 
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bildundervisningen. Däremot anser han att de skulle kunna gå att integrera bildämnet 

i andra ämnen för att göra det mer intressant. Bengt är inte heller helt nöjd med 

skolsystemet, eftersom det idag är väldigt mycket fokus på att prestera och hinna 

med, vilket gör elever stressade. Han menar vidare att eleverna måste få mer tid, 

även att de inte hinner göra färdigt alla uppgifter och att lärare istället försöker 

fokusera på deras styrkor och vad de faktiskt har åstadkommit. Carina anser också att 

mer tid bör ges till eleverna. 

5.2.4 Sammanfattning produkt 

Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna skiljer sig åt i synsättet kring styrda eller 

fria uppgifter. En lärare menar att friheten är större i lägre årskurser och mer styrd i 

högre årskurser medan andra menar motsatsen. Däremot är de noga med att koppla 

uppgifterna till kursplanen. Det anses också viktigt att kunna presentera en uppgift på 

rätt sätt genom olika genomgångar. För vissa elever är det svårt att ta till sig all 

information och har svårt att koncentrera sig. Det är viktigt att hitta rätt uppgifter till 

eleverna och att lärarna vet vart eleverna ligger kunskapsmässigt samt att eleverna 

förstår syfte och mål. Någon framhäver att uppgifterna ska vara breda och 

utvecklingsbara för att de ska bli nöjda med sitt resultat. En annan menar att 

elevernas arbeten inte behöver vara fint utförda utan det är idén som är det viktiga. 

Lärarna anser att det är viktigt att ha ett avslut på en uppgift, vilket ökar elevernas 

självkänsla. Efter avslutad uppgift framhäver en lärare att eleverna får samtala kring 

varandras bilder. Någon menar att en del elever som inte lyckats med produkten kan 

ha god förståelse för själva idén. Bilderna sätts upp i klassrum och i korridorer. En 

lärare säger att eleverna antingen kan sätta upp bilderna eller lägga dem i portfolion. 

Någon menar att det ska vara ett krav att sätta upp. 

Lärarna nämner att bilden påverkas av elevernas självkänsla och självförtroende. 

Många elever är väldigt självkritiska och strävar efter att bilden ska vara så fin som 

möjligt. En faktor som lärarna nämner är tiden. Eleverna är ofta stressade och fokus 

ligger på att prestera. 
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras den genomförda metoden och resultatet från samtliga tre 

intervjuer med hjälp av bakkgrundskapitlet. Eftersom process och produkt är 

sammanvävda är det svårt att hålla isär båda begreppen. För att göra det så tydligt 

som möjligt har jag valt att dela upp diskussionen utifrån process och produkt som 

också mynnar ut i samma underrubriker som i resultatet. Jag är medveten om att 

Skolverket inte är en vetenskaplig källa men har gjort ett medvetet val att väva in 

Skolverket i diskussionsavsnittet. Jag anser detta är viktig att diskutera eftersom att 

lärarna är styrda av läroplanen.  

6.1 Metoddiskussion 

För att kunna göra en vetenskaplig studie ansåg jag det viktigt att vara så konkret 

som möjligt. Detta på grund av att jag vill ha en transparant studie där läsaren lätt 

kritiskt kan granska mina resultat. På så sätt ökar även reliabiliteten.  

Jag valde intervjumetoden eftersom det var det bästa sätt att få svar på de valda 

frågeställningarna. En nackdel i studien är att intervjufrågorna kunde förtydligats då 

de kan ha uppfattats olika av lärarna. Detta var dock inget som framkom tydligt, men 

jag vill ändå ställa mig frågan om det hade förändrat mitt resultat. Samtidigt var 

frågorna öppna vilket kan vara orsaken till olika tolkning. En annan fråga som jag 

tror kunde varit intressant att få med i intervjuguiden är om lärarna påpekar vikten av  

processen för eleverna? 

Med tanke på att jag själv anser processen viktig för att utveckla kunskap kan de 

intervjuade ha påverkats genom att de tillrättalagt sina svar. Eftersom att jag har 

använt mig av en hermeneutisk ansats blir mitt synsätt automatiskt subjektivt. Trots 

detta har jag försökt att vara så neutral som möjligt och kan inte bortse från att det är 

jag som tolkar. 

6.2 Bildlärares syn på process 

Precis som Ellmin & Ellmin Cederholm (2012:9) säger, att processen är en livslång 

process där människan utvecklar kompetens och kunskap bekräftar samtliga tre 

lärare, att processen är viktig för lärandet. Detta är ett centralt resultat i min 

undersökning. Nedan diskuteras elevers förmåga till självvärdering, undersökande 

arbete, förmåga att utnyttja förebilder samt uppfinningsförmåga. 

6.2.1 Förmåga till självvärdering  

Malmström (2006:28) ser reflektion som ett sätt att förvärva kunskap. Han menar att 

elever lär sig av varandras processer genom att tillsammans komma på lösningar. På 

så sätt blir de inspirerade av att andra elever med liknande problem finns i deras 

närhet. Resultatet visar tydligt att lärarna anser reflektion i bildundervisningen som 

en betydelsefull del i elevernas utveckling och lärande. Enligt Malmström (2006:30-

31) är det viktigt att kunna samtala kring bilder för att lära sig. Det framkommer i 

resultatet att samtliga lärare försöker bolla tillbaka frågor till eleverna. Att låta 

eleverna tänka själva ger dem en större utmaning vilket också påverkar deras 

utveckling i läroprocessen. Precis som Häikiö (2007:256) skriver är detta en estetisk 

läroprocess som ger tillgång till fördjupad kunskap där de även får kännedom om 

både material och förståelse av sig själva samt sitt lärande.  
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Malmström (2006:28) menar att processen också är kunskap, som vi får genom att 

diskutera och reflektera med andra. Av resultatet går det att se att eleverna ofta 

samtalar och reflekterar med varandra och läraren. De diskuterar både egna, andras 

samt tidigare elevers arbeten vilket också enligt Skolverket (2011:20) är en viktig del 

i bildundervisningen. Lärarna menar att eleverna ska få möjlighet att diskutera kring 

bilder och kritiskt kunna granska och tolka olika bildbudskap. Under lektionerna går 

lärarna runt i klassrummet så mycket som möjligt och samtalar med eleverna för att 

lyfta fram de elever som har fantasi och kan utveckla ett resonemang kring sin bild. 

Vilket också är ett sätt att dokumentera enligt Björklund Boistrup (2011:120-121). 

Då kan vi ställa oss frågan om det inte är lika viktigt att lyfta fram de elever som är 

mindre kreativa? Lyfts inte de elever som är mindre kreativa fram kan det vara svårt 

för dem att hitta drivkraft, vilket också kan innebära att det tar stopp i läroprocessen. 

Lärarna påpekar också att många elever försöker ge varandra draghjälp vilket kan ses 

som en betydelsefull del i elevernas process. Detta kan kopplas till det Malmström 

(2006:30-31) säger, att när tankeprocessen startar föds kommunikation. Har eleverna 

fått bekräftelse av läraren och hjälp med att lyftas fram startar deras tankeprocess och 

kan därmed börja kommunicera och skapa egna lösningar. Malmström (a.a.) menar 

också att konst blir till när en tankeprocess startar, vilket också kan tolkas av 

resultatet då samtliga lärare påpekar vikten av elevernas tankeprocess för att kunna 

utvecklas. I resultatet framkom det att lärarna ibland kan märka av elever som har 

insikt i vad bilden handlar om, när de samtalar kring bilder. Då är frågan om det är 

viktigt som lärare att uppmuntra dessa elever för att de själva ska bli medvetna om 

att de har denna insikt, vilket också kan innebära att de utvecklas ännu mer.   

6.2.2 Undersökande arbete 

Ellmin & Ellmin Cederholm (2012:28) beskriver lärande som ett omfattande begrepp 

vilket handlar om förmågan att kunna orientera sig i tillvaron. De menar att genom 

aktiva handlingar till exempel i vissa situationer eller aktiviteter sker lärande. Detta 

kan kopplas till resultatet då lärarna konstaterar att det är viktigt att eleverna själva 

lär sig att tänka och vara kreativa. Genom att lärarna bollar tillbaka frågor lär 

eleverna sig att tänka själva. På så sätt får eleverna chans att undersöka och bearbeta 

sitt arbete. Utifrån lärarnas resultat kan detta också förstås i det Malmström 

(2006:30-31) säger, att verbal bearbetning av en bild uppstår i mötet mellan en 

pedagog och en deltagare där det diskuteras om hur bilden är gjord, om dels det 

konventionella kulturella särdraget samt om det personligt unika i bilden. Bildspråket 

stimulerar fantasin genom olika sinnebilder i det verbala språket. 

I resultatet fanns olika åsikter om hur styrda uppgifterna är. Här finns en tydlig 

motsättning vilket kan bero på olika definitioner. Det finns elever som får det väldigt 

svårt när uppgifterna är mer fria eftersom de känner sig hämmade och tror sig inte ha 

det tänk som krävs. Frågan är hur lärarna ställer sig till hur hårt de ska hålla i 

ramarna. I resultatet påpekar lärarna vikten av att eleverna ständigt ska tänka själva 

för att utveckla sin kreativitet men samtidigt beror det också på hur strikta 

uppgifterna är. De menar att det är viktigt att det finns ramar att följa eftersom 

bilderna då kan bli mer komplexa rent tankemässigt. Detta kan kopplas till det 

Lindström (2011:155) säger om att använda portföljmetodiken. Eleverna lär sig att se 

på, reflektera och kritiskt värdera sitt arbete.  

Samtliga lärare påpekar vikten av att eleverna vet vad mål och syfte med uppgiften 

är. Eleverna måste förstå processen och ta med sig den när produkten är färdig. Detta 

kan tolkas som att eleverna måste kunna reflektera över hur de kommit fram till 
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produkten för att på så sätt få en förståelse om vad process handlar om. Jönsson 

(2011:218) menar att en viktig aspekt i den formativa bedömningen är att involvera 

eleverna i bedömningsprocessen. Då är frågan om eleverna är medvetna om detta? 

Ska lärarna involvera elever i bedömningen måste de veta att de är involverade samt 

att de vet vad betygskriterierna är för just den uppgiften. 

6.2.3 Förmåga att utnyttja förebilder 

Samtliga tre lärare är överrens om att inspirationsmaterial och förebilder är väldigt 

betydelsefullt för eleverna. Eleverna får tillgång till både böcker, datorer och 

mobiltelefoner för att hitta inspiration. Detta kan kopplas till Elmeroth (2006:24-25) 

som menar att vi lever i ett samhälle där informations finns tillgänglig överallt, till 

exempel i böcker, tidningar, hos lärare, hos kamrater och på internet. Genom att 

bearbeta information reflekterar vi över den och sätter in den i ett sammanhang där vi 

förstår den (a.a.). Vid en introduktion av en uppgift visar lärarna många olika typer 

av bilder och exempel för att inte styra eleverna och för att de ska få inspiration. 

Detta kan vara problematiskt då lärarna påpekar vikten av att de ska lära sig att tänka 

själva. Det framkommer att det är viktigt att se hur elever tidigare gjort för att ha 

något att leva upp till, men frågan är om de lär sig tänka själva? Enligt Säljö 

(2010:25) sker lärandet genom en överföring av budskap, kunskap och information, 

vilket kan kopplas samman med hur en lärare tänker kring tidigare elevarbeten. Som 

jag tidigare har nämnt har en lärare en annan strategi, nämligen att visa många olika 

bilder.  

Användning av datorer anser lärarna är bra för att hitta inspiration. Det finns en 

motsättning i detta eftersom att en av lärarna samtidigt menar att eleverna redan 

innan måste veta vad de ska söka efter. Det kan vidare kopplas till vad Elmeroth 

(2006:24-25) menar, att i dagens samhälle finns mycket tillgängligt på internet. Hur 

ska eleverna kunna utnyttja datorerna för att hitta inspiration om de redan innan 

måste veta vad de ska leta efter? Genom att se på bilder skapar det motivation hos 

elever (Malmström, 2006:35). Kan då elever få bli mer motiverade genom att leta 

bilder på internet? För att hitta inspiration används även mobiltelefonen. Detta är 

något som blivit allt vanligare i skolan vilket samtliga lärare är överrens om. Detta 

kan återspeglas i det Malmström (2006:30-31) menar, att konsten blir till när en 

tankeprocess väcks till utveckling. Det vill säga när eleverna finner inspiration väcks 

deras tankar och processen startar. 

Lindström (2011:184-185) menar att i en elevs portfölj ska det finnas 

dagboksanteckningar, skisser, förstudier, foton på förebilder, anteckningar från 

portföljgenomgångar, färdiga verk och enkäter med tidigare erfarenheter och 

intressen. Detta är också något som lärarna nämner. De förklarar att skisser är 

betydelsefulla för eleverna, vilket också Malmström (2006:31) menar genom att 

beskriva skissen som ett viktigt redskap för processen eftersom det sätter igång 

tankeprocessen. De anser att det är bra att jobba med skisser, dock inte helt enkelt för 

eleverna att förstå varför. Lindstöm (2011:184-185)  beskriver vidare att portföljen är 

till för att ge information och skapa idéer men framförallt vara ett underlag för 

elevens utveckling. Eleverna uppmanas att spara sina portföljer eftersom det anses 

viktigt för att kunna blicka tillbaka på processen och hur eleven utvecklats under 

åren. Det framkommer även att elever jobbar med en bok som de skriver i, liknande 

Lindströms (2011:184-185) så kallade dagboksanteckningar. Det här med att 

dokumentera processen kan kopplas till Ellmin & Ellmin Cederholm (2012:30) som 

menar att eleverna tränas i att tänka och reflektera över vad de gör, vilket vidgar 
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elevernas lärande. Det ger även eleverna en chans att kunna visa och berätta vad de 

gjort samt hur och varför. Eleverna uppmanas att inte ska slänga portföljen, utan visa 

den för till exempel föräldrar. Detta kan tyda på att eleverna inte har den 

mognadsgrad som krävs för att förstå vitsen med portföljen. Det framkommer att 

eleverna i dagens skola känner press över att prestera för att det ska bli fint. Frågan 

är om det handlar om mognadsgrad eller kan det vara att fokus ligger på att prestera, 

vilket kan ge en förklaring till varför de vill slänga portföljen. Här krävs det att 

lärarna kan förklara för eleverna vad hela processen handlar om, vilket också kan 

hjälpa eleverna att utveckla sin kunskap ytterligare. 

6.2.4 Uppfinninsgförmåga  

Uppfinningsförmåga är ett processkriterium i porföljmetodiken som Lindström 

(2002:4-5) beskriver som ett kriterium där eleven ställer problem mot varandra och 

prövar nya lösningar. Samtliga lärare är överens om att lösa problem i en uppgift är 

väldigt olika beroende på vilken typ av individ det är. En del elever löser problem 

genom att hitta långa eller korta vägar. Vissa tar hjälp av läraren och andra tar hjälp 

av varandra. En del elever ger upp så fort de stöter på ett problem. Detta kan kopplas 

till Selander & Kress (2010:17-18) som menar att elevers olika lärstilar kan liknas 

vid bland annat mullvadens sätt att böka och rota medan andra elever liknas vid 

albatrossens sätt att flyga för att få en överblick. 

Enligt det pedagogiska utvecklingsprogrammet arts PROPEL ska elevernas 

reflektioner bland annat handla om att fatta egna beslut (Lindström, 2002:2). För att 

eleverna ska kunna fatta egna beslut när de till exempel stöter på problem är det 

viktigt att eleverna får hjälp med att fatta egna beslut. Möjligheten till att reflektera 

med andra elever kan vara en hjälp på vägen, men kan också innebära att eleven 

endast lyssnar på vad de andra eleverna säger och inte tänker själv. Här är det viktigt 

att läraren är medveten om hur de bemöter elever med reflekterande frågor för att på 

så sätt hjälpa eleven att tänka själv. Det kan kopplas till Skolverket (2011:20) som 

hävdar att en viktig bidragande aspekt är att läraren uppmuntrar eleverna att arbeta 

på ett problemlösande och undersökande sätt samt att ta egna initiativ. Däremot 

menar Malmström (2006:28) att elever lär sig av varandras processer genom att 

tillsammans komma på lösningar. 

Lärarna nämner att eleverna är väldigt kreativa men att en del elever inte själva ser 

sin kreativitet. Generellt sett tror de det beror på elevens självkänsla och 

självförtroende. Smith (2010:178) hävdar att feedback är ett verktyg som kan hjälpa 

eleven att lära. Respons från lärare är viktigt eftersom det kan ses som 

”byggnadsställningar” det vill säga att lärarens kommentarer gör att eleverna bygger 

upp ny förståelse. Detta visar på att om lärarna ger feedback till eleverna kan de 

utveckla sin kunskap och på så sätt öka deras självkänsla. Stöd för detta finns i 

Skolverket (2011:20), där det står att kreativiteten och elevens intresse för att skapa 

ska utvecklas i undervisningen. 

6.3 Bildlärares syn på produkt 

Produkten anses också vara en central del i undervisningen. I resultatet framkom det 

bland annat att lärarna anser det viktigt att kunna avsluta en uppgift. Nedan 

diskuteras om elevers förhållningsramar, den färdiga produkten samt förverkligande 

av intention. 
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6.3.1 Förhållningsramar  

Generellt ser vi att lärarna har olika förhållningssätt när det handlar om uppgifters 

olika utformning. Till exempel hur styrda uppgifterna är. Att använda sig av friare 

uppgifter stimulerar nyfikenheten och lusten att undersöka. Motverkar då styrda 

uppgifter detta genom att det inte finns utrymme för elevers eget skapande? Lärarnas 

olika syn på hur fria uppgifter ska vara beror här på elevers ålder. Då är frågan om 

det gynnar eleverna att jobba med ett friare förhållningssätt? Det vi kan tolka av 

resultatet är att det är olika beroende på vilken individ det är. Vi kan även ställa oss 

frågan kring hur vida en styrd uppgift gynnar processen samt vart fokus hamnar om 

uppgifterna är mer fria respektive mer styrda? Enligt den här studien kan vi se att 

elever använder sig av friare uppgifter efter att de lärt sig hantverket, bildens språk 

och grammatik, vilket också betyder att de då kan fokusera mer på innehåll. Denna 

definition tyder på att fokus ligger på process. Trots detta ska produkten vara väl 

genomarbetad och att eleverna slutför uppgiften. Här ligger fokus istället på produkt. 

Vi kan koppla samman detta med ett av produktkriterierna nämligen förverkligande 

av intention som innebär att eleven ska uppnå det som är avsett (Lindström, 2002:4-

5). 

I resultatet ser vi att eleverna har möjligheter att jobba i olika material. Eleverna 

jobbar ofta med valfri teknik vilket också är ett sätt att se hur eleverna tänker. Här 

ligger fokus på process. Enligt Skolverket (2011:20) ska eleverna i undervisningen 

ges möjligheter att framställa och presentera egna bilder med olika material, metoder 

och uttrycksformer. Detta kan också kopplas till det Jönsson (2011:218) skriver, om 

den formativa bedömningen. Lärarna ska involvera eleverna i bedömningsprocessen, 

vilket är ett sätt att se hur eleverna tänker. Här är det viktigt att lärarna vet vad målen 

är och vad eleverna ska kunna för att veta hur de ska bedömas. Det krävs att eleverna 

själva känner till målen och vad läraren bedömer. I resultatet framkommer det inte 

hur lärarna bedömer eleverna, men som vi tidigare sett har elevernas fokus legat på 

produkt och därav kan vi förutse att eleverna inte är med i bedömningsprocessen. 

Viktigt är att lärarna först och främst vet hur de ska bedöma eleverna för att sedan 

kunna involvera eleverna i bedömningsprocessen. Det kan också vara angeläget för 

eleverna att veta vad som bedöms för att själva kunna utveckla kunskap. 

6.3.2 Färdig produkt 

Det visade sig att samtliga lärare trycker på vikten av att eleverna ska kunna avsluta 

och bli färdiga med en uppgift, vilket också visar att fokus ligger på produkten. Det 

är även viktigt för elevernas självkänsla att de blir klara.  

Det förekommer ingen redovisning efter avslutad uppgift, utan elevernas bilder 

hamnar på väggar i skolkorridorer och i bildsalen. Detta för att det kan vara känsligt 

för eleverna eftersom de gör bilder så olika men också för att de under lektionen ser 

varandras bilder. Frågan är om alla faktiskt ser bilderna och dess innehåll? Genom 

att redovisa sin produkt får eleverna chans att visa upp och berätta om processen. 

Detta kan gynna eleverna genom att de får reflektera kring både sin bild och andras 

bilder i själva redovisningen. Enligt skolverket (2011:23) ska eleverna kunna 

presentera sina bilder, kunna ge omdömen om arbetsprocessen samt kunna föra ett 

resonemang kring sin produkt. Detta kan också kopplas till Björklund Boistrup 

(2011:120-121)  som nämner tre olika sätt att dokumentera elevers process där 

händelser är ett av sätten. De menar att bilder ska hängas upp på väggar för att kunna 

visas upp för andra eller sparas en längre tid för att på så sätt kunna illustreras i 



26 

 

elevernas lärandeprocess. Det framkommer av resultatet att eleverna har en bok där 

de skriver hur de gått tillväga. Detta är dock endast i vissa uppgifter. Här får eleverna 

inte chans att ta del av andras bilder och därmed ingen chans att reflektera. Det är 

genom att diskutera och reflektera med andra som vi tillämpar kunskap (Malmström, 

2006:28). Detta är motsägande då de tidigare nämnt vikten av reflektion i elevernas 

arbeten. Frågan är varför det då inte sker några redovisningar? Enligt Skolverket 

(2012:15) ska redovisningarna spegla arbetets olika delar och även ge utrymme för 

reflektion. Detta synliggör både process och produkt. Detta tyder på en osäkerhet om 

hur väl förankrade lärarna är i kursplanen i bild. 

6.3.3 Förverkligande av intention  

En viktig aspekt när det handlar om uppgifter är att göra en bra introduktion. Detta 

görs genom en god planering och en bra struktur. Det är också bra att veta var 

eleverna ligger kunskapsmässigt för att kunna planera därefter. Lärarna anser även 

att det är viktigt att vara tydlig med vad slutprodukten kommer att vara. Utifrån 

resultatet kan detta tolkas som att lärarna är väldigt måna om att eleverna ska klara 

uppgifterna vilket tyder på att fokus ligger på produkt. Detta kan också kopplas till 

ett av Lindströms (2002:4-5) produktkriterier, nämligen att eleven med en bild eller 

bildkollektion uppnår det som är avsatt. Här ser vi att lärarna är tydliga med vad 

eleverna ska göra för att nå en slutprodukt. Frågan är om lärarna förmedlar något om  

vikten av processen till färdig produkt?  

En annan aspekt som framkommer i resultatet är att eleverna ska hinna med en hel 

del arbetsområden under årets gång. De ska hinna pröva olika tekniker samtidigt som 

de ska hinna slutföra en färdig produkt. Lärarna är överens om att tiden är en 

bristvara. Den påverkar eleverna genom att de blir stressade och fokus läggs på att 

prestera. Frågan är om det kan ha att göra med det som lärarna nämner, elevens 

självkänsla och självförtroende? Eleverna vill att den färdiga produkten ska bli så fin 

som möjligt. Detta tyder på att elevernas fokus ligger på produkt, medan lärare i 

detta fall har fokus på process och menar att idén är viktigare. Kursplanen i bild 

säger att lärarna ska ge eleverna möjligheter att gestalta och presentera egna bilder 

genom att de får använda olika metoder, uttrycksformer och material för att utveckla 

kunskap (Skolverket, 2011:20). Om elevernas fokus ligger på produkt och lärarnas 

fokus ligger på process hur ska då läraren hjälpa eleverna att utveckla denna 

kunskap? 

6.4 Avslutande sammanfattning  

Idag finns det en tydlig idé om att bildundervisningen har gått från den traditionella 

produktfokusen i bildundervisningen. Tidigare var fokus på produkt dominant men 

som vi tydligt kan se av denna studie är lärarna allt mer intresserade av elevernas 

process vilket också Skolverket (2012:3) hävdar. Trots att lärarna i denna studie 

trycker på processen genom att de vill att eleverna ska utveckla sin kreativitet och 

kunna reflektera finns fokus kvar på att eleverna ska bli färdiga med sina uppgifter. 

Detta visar att lärarna tycker att produkten är viktig. Genom att de inte har 

redovisningar vilket också är ett kunskapskrav försvinner läroprocessen. Produkten 

har alltid varit dominant och är fortfarande starkt inpräntad i oss vilket kan vara en 

förklaring till att processen inte blir lika synlig. Vad beror detta på? En faktor kan 

vara hur länge lärarna varit verksamma i skolan. Eftersom det var mer fokus på 

produkt för ett antal år sedan sitter det säkert kvar omedvetet hos lärarna. 

Förändringar kan ske både snabbt och långsamt, för vissa tar det längre tid att 
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anpassa sig än det gör för andra. Detta utesluter dock inte att lärarna endast ska ha 

fokus på process, eftersom process och produkt är sammanvävda med varandra. 

Angående process och produkt kan vi tydligt se en koppling av att de använder sig 

till viss del av Lars Lindstöms (2002:4-5) process- och produktkriterier. Om detta är 

medvetet eller inte finns det inte något tydligt svar på. Ser vi till de fyra 

processkriterierna jobbar lärarna mer med förmåga till självvärdering och förmågan 

att utnyttja förebilder. Relationen mellan process och produkt i denna studie är att 

båda delarna är viktiga för lärarna. Det är viktigt att lärarna också tydliggör detta för 

eleverna. På så sätt kan eleverna få en bättre förståelse för ämnet och kan utveckla 

sitt lärande. Konstateras kan att det antagligen dröjer länge innan elever inser att 

måla fint inte är den centrala vägen till en välutvecklad kunskap i bildämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Produkt 

1. Kan du berätta lite om hur du tänker när du lägger upp en planering? 

2. När du som lärare ska introducera en uppgift, hur tänker du då? 

 Vad är viktigt? 

 Syfte? 

 Visar bilder? 

 Ger exempel? 

3. Kan du berätta lite om vad du anser är viktigast när det gäller en uppgift? 

 Kreativitet? 

 Kvalitet eller kvantitet? 

 Behärskar tekniken? 

 Färg och form? 

 Slutfölja uppgiften? 

4. Kan du berätta lite om vilka ramar eleverna har att förhålla sig till i en 

uppgift? 

 Olika tekniker/material? 

 Datorer/böcker? 

5. Kan du berätta lite om hur du tänker kring ett temaarbete? 

 Lära sig olika tekniker/material? 

 Syfte? 

6. Kan du berätta lite om vad som händer med den färdiga produkten? 

 Sker det en redovisning? 

 Är det bara för läraren? 

 Får andra elever se den färdiga produkten? 

Process 

1. Hur förhåller du dig till elevers reflektioner i en uppgift under processens 

gång? 

 Hjälper du dem genom att ställa frågor? 
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 Ställer de frågor till dig? 

2. Kan du berätta lite om processens gång, från att eleverna har fått uppgiften 

till att den är slutförd? 

 Tar de hjälp av varandra/dig? 

 Media/datorer? 

 Frågor? 

 Reflektion? 

 Testar olika material? 

3. Kan du berätta lite om elevernas tillgång att utnyttja förebilder i en uppgift? 

 Böcker? 

 Bilder? 

 Konstnärer? 

 Media? 

4. Vilken uppfattning har du när det gäller elevers styrkor och svagheter när de 

ska genomföra en uppgift? 

5. Kan du berätta lite kring hur eleverna gör för att lösa problem i en uppgift? 

 Frågar? 

 Prövar?  

 Ger upp? 

 


