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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 
I den nya läroplan för gymnasiet som infördes 2011 har många förändringar genomförts 

jämfört med tidigare läroplaner. För det estsestiska programmet med inriktning mot bild 

gäller skillnaderna bl.a. att man mer än tidigare betonar elevernas förmåga att samtala om och 

värdera egna och andras verk. Att skolan har haft som mål att lära eleverna att analysera och 

tolka bilder är i sig inget nytt. I läroplanen före 2011, dvs Gy2000, kan man läsa i 

programmålen för det estetiska programmet att  

Utbildningen ger tillfällen till diskussion kring olika uppfattningar om konst, konstformer och 

estetiska värden. Därigenom övas förmågan att uppleva, reflektera kring och analysera skapande 

verksamhet i vid bemärkelse. Språket är ett viktigt redskap för att tolka och förmedla olika former 

av estetiska upplevelser. Utbildningen ställer därför även krav på språkkunskaper utöver svenska, 

samt förståelse för andra kulturella mönster. (Skolverket 2000, 8). 

Vidare står det vilken kunskap som skolan ansvarar för att förmedla till eleven under 

utbildningen. Under en punkt står det att eleven efter avslutad utbildning: 

• har kunskap om och erfarenheter av arbete med olika estetiska uttrycksformer och kan analysera, tolka 

och använda estetiska uttryck för kommunikation och påverkan (Skolverket 2000, 9). 

 

Vad som är nytt med den nya läroplanen är att eleven ska kunna tolka, analysera och bedöma 

sina egna och andras bildarbeten. Ett kunskapskrav som måste uppfyllas om eleven ska kunna 

få ett högt betyg. I Maja Fredriksson c-uppsats Bildlärares uppfattning om den nya 

kursplanen (2012) har hon intervjuat bildlärare om vad de tycker har förändrats i den nya 

läroplanen. Hon skriver att som lärare måste man i och med den nya läroplanen ta del av och 

bedöma elevernas sätt att muntligt argumentera och föra fram tankegångar. Dessutom 

bedöma hur eleverna praktiskt hanterar digitala verktyg och tolkar informationen från dessa 

(ibid., 8). Något som är betydligt mer understruket i den nya kursplanen är att eleverna ska 

kunna formulera sig kring saker och ting. De ska kunna presentera, redovisa och tala för sin 

sak (ibid., 21). Den allmänna uppfattningen bland hennes intervjupersoner är att 

kommunikationen har fått en större plats i den nya kursplanen, både att kunna skapa en 

kommunikativ bild och att kunna kommunicera kring en bild (ibid., 26, 28).  
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I ämnesplanen för bild i GY11 står att läsa att bildundervisningen skall ge eleven 

förutsättningar att utveckla: 

 
• Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att 

använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget 

och andras bildarbete samt andra visuella företeelser (Skolverket 2012, 1) 

 

• Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete (Skolverket 

2112, 1) 

 

Att kunna behärska språket och bildsamtalet har i och med den nya läroplanen fått en 

betydligt mer framträdande roll vad avser förväntningarna på eleverna. I det centrala 

innehållet för bildämnets kurser så som Bild (BILBIL0), Bild och form 1a1 (BILBIL01a1), 

Bild och form 1b (BILBIL01b), Form (BILFOM0) finns återkommande punkter att eleven 

ska betrakta, analysera, tolka och samtala om olika typer av visuella framställningar i 

anslutning till eget bildarbete. Eleven ska även betrakta, analysera, tolka och samtala om 

andras bildarbeten. Eleven ska föra bildsamtal ur olika perspektiv som till exempel färg och 

form, genus, klass, etnicitet och ålder. Eleven ska ha diskussioner och värderingsövningar 

omkring eget och andras bildarbeten (Skolverket 2012, 3, 7, 9, 12, 18 ). 

 

Betoningen av samtal om bild märks även i kursplanernas kunskapskrav. För kursen Bild och 

form 1a1 (BILBIL01a1) som är en av de grundläggande kurserna inom ämnet, är kraven på 

detta område klart uttalade även om de för lägsta betyget E är relativt milda. Där anges som 

kunskapskrav:  

Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar 

och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. 

Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla 

reflektioner över sammanhanget och bildens funktion. (Ibid, 7, betoningarna 

från originalet.) 

 

För betyget A är kraven högre: 

Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och 

nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat 
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bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven 

välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt 

välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens 

Funktion (Ibid 8, betoningarna från originalet). 

Vad gäller kurs Bild (kurskod BILBIL0), som ligger på nästa nivå, är kunskapskraven högre 

på detta område. Där gäller för betyg E: 

Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar 

och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I 

detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör 

eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner 

över bildens funktion.(Ibid, 3, betoningarna från originalet) 

 

För betyg A är förväntningarna större: 

 

Eleven gör välgrundade, nyanserade och komplexa bildtolkningar ur flera 

perspektiv, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och 

diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser ur flera aspekter i samband 

med det egna arbetet. Eleven relaterar välgrundat sina tolkningar till 

bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med säkerhet 

relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade 

bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade och nyanserade 

reflektioner över bildens funktion. (Ibid, 5, betoningarna från originalet). 

 

För kursen Bild och form – specialisering (kurskod BILBIL00S) anges bland kunskapskraven 

för betyget A att redogörelser och diskussioner på detta område och denna nivå också skall 

vara utförliga: 

 

Eleven kategoriserar med säkerhet, diskuterar utförligt och nyanserat samt 

värderar med nyanserade omdömen egna och andras publika presentationer. 

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sina intentioner med sitt 

bild- eller formskapande samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken 

utsträckning hon eller han lyckas kommunicera det tänkta budskapet. I detta 

redogör eleven utförligt och nyanserat för förtjänster och brister i sitt eget 
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bildarbete. Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp. (Ibid, 16, 

betoningarna från originalet). 

 

Under min masterutbildning i fri konst på Malmö Konsthögskola var samtalen mellan lärare 

och student och mellan student och student ett betydande inslag i undervisningen. Vi 

förväntades att bjuda in lärare och gästlärare till våra ateljéer för att presentera våra arbeten 

och samtala om dem. För mig var samtalen viktiga för min personliga utveckling vad gäller 

att förstå och resonera kring konst, bildkommunikation och mitt eget skapande. I samband 

med dessa samtal, då jag försökte sätta ord på mina tankar och idéer, blev det, på ett ganska 

brutalt sätt, klart för mig om min idé skulle hålla eller inte. Ofta upplevde jag att idén som jag 

hade kring mitt arbete smulades sönder när jag försökte sätta ord på det. Det blev inte 

begripligt varken för mig eller för min lärare när jag försökte konkretisera verket med ord. 

Att försöka formulera sina tankar om ett bildarbete eller ett tredimensionellt verk i ord 

upplevde jag som en prövande och svår uppgift, men nödvändig för att utvecklas. Det som 

var klart i mitt huvud kunde få en helt annan form när jag försökte formulera idén högt så att 

andra skulle förstå mina intentioner.  

Att beskriva, tolka, analysera och bedöma sina egna och andras bildarbeten är en komplex 

och svår uppgift utifrån många olika perspektiv. Inspirationen till denna uppsats kommer 

alltså också från personliga erfarenheter av samtal i anknytning till eget skapande som jag 

finner mycket intressanta, komplexa och utmanande. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gymnasieelever på det estetiska programmet, med 

inriktning bild och form, upplever att det är att prata om sina bildarbeten. Genom intervjuer 

med elever som går andra året på det estetiska programmet bild och form kommer svaren att 

tolkas och analyseras kring hur eleverna upplever bildsamtalen ur två perspektiv. (1) Hur 

upplever eleven att det är att prata om sina egna och andras bildarbeten, det så kallade 

bildsamtalet, i förhållande till sitt eget skapande och läroprocess och (2) hur upplever eleven 

bildsamtalen ur ett bedömningsperspektiv.  

 

Utifrån detta har studien följande frågeställningar: 

1 

• Hur upplever eleven att det är prata om sitt eget bildarbete i grupp och enskilt med sin 



 

 7 

lärare?  

• Hur upplever eleven att det är att prata om andra elevers bildarbete? 

• På vilket sätt upplever eleverna att bildsamtalen påverkar deras lärandeprocess? 

 

2 

• Hur tolkar eleverna kunskapskraven i kursplanerna, där bland annat meningar som 

välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras arbeten används?  

• Vilken hjälp uppfattar eleverna att de behöver för att kunna nå de högre betygen?  

• Hur förhåller sig eleverna till att prata om sitt egna bildarbete och andras och 

samtidigt bli bedömda i hur samtalet förs?  

 

1.3. Forskningsöversikt 
Här presenteras tidigare forskning som genomförts rörande bedömning, tolknings- och 

samtalsprocesser av barn och ungdomars skapande verksamhet samt samtalets roll i en 

lärandesituation. 

 

Lars Lindström har skrivit om bedömning och värdering av processer i boken Produkt- och 

processvärdering i skapande verksamhet (2002). Lindström menar att skapandeprocessen är 

komplex och består av flera dimensioner där man bland annat ska kunna använda flera olika 

perspektiv samt sitt kulturella och sociala kapital. En skapande verksamhet innebär att 

verkställa idéer från tanken till ett färdigt resultat där flera problem löses under processen. 

För att ett lärande ska äga rum i en skapandeprocess måste eleven få en chans att reflektera 

över sina val samt göra nya iakttagelser (ibid., 4).  

 

Professionalisering av estetiska ämnen (2006) av Anders Marner tar upp synen på de 

estetiska ämnena i skolan idag, vilken roll ämnena har och vilken problematik ämnena står 

inför. Marner föreslår att de estetiska ämnena ska utveckla ett yrkesspråk som ska användas 

lärare sinsemellan som ett steg i att utveckla och professionalisera ämnet (ibid., 1). Vidare 

beskriver Marner det vertikala hierarkiska medieringssystem som finns inom skolan. 

Mediering är ett teoretiskt begrepp för de manuella, intellektuella och konstnärliga verktyg 

som vi människor använder för att kunna orientera oss och kommunicera med omvärlden. 

Inom skolans värld står språket högst som kommunikativt medium medan kommunikation 

med bild och hantering av redskap värderas lågt. Bild som skolämne blir då lätt nonchalerat 
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och försummat (ibid., 8). Marner tar upp problematiken med att projicera språkets egenskaper 

på medieringen, som till exempel bild, eftersom uttryckssätten är uppbyggda på helt olika 

sätt. Marner varnar för synen på att mediering enbart kan ske på språkets villkor och menar 

de estetiska ämnena har tillgång till egna semiotiska resurser och medierande egenskaper som 

är viktiga och bör uppmärksammas (ibid., 17).  

 

Ateljésamtalets utmaning- ett bildningsperspektiv (2011) av Christian Wideberg är en 

doktorsavhandling som studerar ateljésamtalen som bedrivs på Konsthögskolan Valand i 

Göteborg på programmet Fri konst. Wideberg har forskat om vilken funktion samtalen har 

och vad de handlar om. Han har bland annat frågeställningar som:   

- Vad är den konstnärliga utmaningen i ateljésamtalet?  

- Hur ingår ateljésamtalet i konstskapandet?  

- Hur förhåller sig läraren till studentens erfarenheter, intressen, värderingar och     

meningsskapande?  

- Hur diskuteras material, idé, process och gestaltning? (ibid., 18) 

Widerberg skriver att studenter vid dagens konsthögskoleutbildningar har krav på sig att 

muntligt och skriftligt kunna formulera sitt konstnärskap och sina konstnärliga projekt. I 

kölvattnet av postmodernismen är den allmänna uppfattningen hos Konsthögskolans lärare att 

konst kan se ut hur som helst men det intressanta och det kvalitativa i arbetet är studentens 

tankar kring verket, vilja och ambition. Vad lärarna lägger sin tyngdpunkt på i sin värdering 

av verket är arbetsprocessen och gestaltningen (ibid., 52). Ateljésamtalets främsta funktion är 

handleda studenten i att hitta sitt eget uttryck men samtidigt ge kunskap i material, vilka 

hjälpmedel och verktyg man kan inta och hur man kan skärpa gestaltningen (ibid., 54). 

Widerberg menar att i det dialogiska mötet mellan lärare och student under studentens 

skapandeprocess finns en rad komplexa förhållningssätt för läraren att ta ställning till. Bland 

annat att förstå studentens intention och utmana studenten på både en allmän bildnings nivå 

(material- och instrumentkunskap, traditioner, konstformer etc) och i studentens personliga 

bildning (erfarenhet, intentioner etc.)(ibid., 123-124). Widebergs resultat är intressanta även i 

relation till bildsamtalen på gymnasiets estetiska program eftersom även de i stor del berörs 

av dess problematik och utmaningar. 
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 1.4. Teoretiska utgångspunkter 
 

1.4.1. Den sociokulturella traditionen 

Sociokulturell teori är ett samlingsnamn för inlärningsteorier som i första hand ser lärandet 

som en social process, omgiven av en historisk och kulturell kontext. Den sociokulturella 

traditionen har sitt ursprung i den ryske pedagogen och filosofen Lev Vygotskij (1896-1934). 

Vygotskij grundläggande teorier var att människan föds med grundläggande psykologiska 

funktioner men för att utveckla högre mentala funktioner, som språket till exempel, krävs en 

kulturell och social kontext (Skolverket 2011a, 15-16). Människan utvecklar kulturella 

kunskaper och förmågor, förmågor som kan ses som redskap eller verktyg för att kunna förstå 

sin omvärld, så kallad mediering (Lundgren, Säljö, Liberg 2012, 185-187). 

Medieringsbegreppet kommer att beskrivas mer utförligt i kommande kapitel.  

I den sociokulturella traditionen understryker man att kunskap är beroende av den kultur som 

man är en del av. Kunskap existerar aldrig i ett vacuum utan är invävd i en historisk och 

kulturell kontext. Detsamma gäller för språket, som man uttrycker sin kunskap med, och som 

även det är präglat av den kultur man tillhör (Dysthe 2003, 34). I den kognitiva 

inlärningsteorin är lärandet en aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, 

tolkar den, knyter den till tidigare kunskap och om så krävs omorganiserar de mentala 

strukturerna för att den nya förståelsen ska passa in (ibid., 36). Den kognitiva inlärningsteorin 

utgör ett teoretiskt perspektiv som framförallt Jean Piaget (1896-1980) stod för där man ser 

tänkandet som en process och inte en produkt. Inom utvecklingspsykologin var Piaget en 

företrädare för den rationalistiska traditionen där hans främsta intresse var hur kognitiva 

funktioner utvecklas (Lundgren, Säljö, Liberg 2012, 166). Dysthe (2003, 36) skriver att i 

kognitiv inlärningsteori, som är inspirerat av Piaget, är det när den lärande själv är aktiv och 

prövande som förmågan att tänka och forma begrepp framkallas. I det sociokulturella 

perspektivet på lärande betonas interaktion och samarbete där kunskap skapas genom 

samarbete i en kontext (ibid., 41). Interaktionen mellan elever i en läromiljö är avgörande 

både för vad som lärs ut och hur det lärs ut. Ett viktigt mål är att utrusta eleverna med 

kompetens att använda bestämda begrepp och tankesätt inom olika kunskapsgrupper så att de 

kan fungera i olika sammanhang (ibid., 43-44). 



 10 

1.4.2. Mediering 

Ett centralt begrepp i sociokulturell teori kring lärande och utveckling är mediering (Dysthe 

2003, 79). Mediering är ett uttryck som kommer från tyskans Vermittling (förmedling) och 

avser de kulturella redskap eller verktyg som människan använder sig av för att förstå sin 

omvärld (Lundgren, Säljö, Liberg 2012, 187). Vygotskij beskrev enligt Lindqvist (1999, 144) 

i sin bok Utveckling av högre mentala funktioner från 1931 hur högre mentala processer - så 

som till exempel minne och tänkande - utvecklas socialt, i dialog med andra människor, med 

hjälp av tecken eller mediation. Tecknen blir kulturella tankeredskap som till exempel kan 

vara att räkna, skriva eller teckna. Vid en process där mentala funktioner förmedlas, överförs 

eller understöds sker en så kallad mediering. Detta gör vi med hjälp av fysiska och 

intellektuella redskap som används i olika slags sociala aktiviteter. Redskapen behövs 

eftersom vi inte står i omedelbar kontakt med omvärlden utan vi förstår den genom olika 

slags kulturella redskap (Dysthe 2003, 79). Lundgren, Säljö, Liberg (2012, 187) skriver att 

Vygotskij ansåg att människan använder sig av två slags redskap: språkliga och materiella. 

Våra kulturella redskap som vi bär med oss är både intellektuella och praktiska resurser men 

även fysiska, tekniska och semiotiska redskap som människan utvecklar. Med semiotiska 

redskap menas mediering med meningsbärande symboler eller tecken. Vygotskij ansåg att 

språket var det viktigaste medierande redskapet där det verbala språket hade särställning 

(Dysthe 2003, 45-46, 79). De språkliga redskapen är inte naturliga eller universella utan är 

under en ständig process där språket formas, utvecklas och ändras inom de kulturella 

gemenskaperna (Lundgren, Säljö, Liberg 2012, 188). För elever kan förmågor som att kunna 

göra synteser (se nya samband), analysera och kunna se praktiska tillämpningar (omsätta 

idéer i handling) tränas upp. Det kräver tid men är nödvändiga om eleverna själva ska kunna 

använda sina språkliga redskap och kunna dra egna slutsatser. (Lindström 2007, 9) 

Anders Marner och Hans Örtegren (2006) skriver i En kulturskola för alla att det rådande 

vertikala/hierarkiska medieringssynen, där den ”verbala” kunskapen ses som högre och i  

motsats till den ”icke-verbala” kunskapen, bör utifrån modern socio-kulturell teori ses ur ett 

horisontellt perspektiv (ibid., 15, 23). Den ena medieringen bör inte höja sig över den andra 

utan alla medieringar ska ha plats och användas för att skapa olika betydelser. Det finns ingen 

vinning i att skilja mellan intellektuella och fysiska redskap eftersom de förekommer 

tillsammans och utgör varandras förutsättningar (Lundgren, Säljö, Liberg 2012, 189). Marner 

& Örtegren skriver att ett horisontellt medieringsbegrepp i skolan skulle förbättra villkoren 
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betydligt för de estetiska ämnena (ibid., 26). Kunskaper och färdigheter hos människor är 

alltid både teoretiska och praktiska. De kan fungera olika i relation till varandra men tanken 

och den fysiska handlingen är alltid sammankopplade och beroende av varandra (Lundgren, 

Säljö, Liberg 2012, 189). 

 

1.4.3. Tänkande och språk 
I Tänkande och språk (1999/1934) presenterar Lev Vygotskij teorier kring språket, talet och 

tänkandet. Vygotskij skriver att språkets primära funktion är kommunikation där språket 

framförallt är ett medel för social samvaro, yttranden och förståelse (ibid., 38). Men för att en 

kommunikation ska vara möjlig måste den ha en betydelse, både för sändaren och 

mottagaren. För att kunna överföra en erfarenhet eller ett innehåll till en annan människa 

krävs det en generalisering och utveckling av ordets betydelse, vilket i sin tur kräver en 

utveckling av kommunikationen. För att kommunicera på högre psykologisk plan krävs det 

att tänkandet återspeglar verkligheten på ett förenklat vis (ibid., 40). 

Vid en kommunikation med sig själv, med det inre språket, blir enligt Vygotskij förståelsen 

för de mest komplicerade tankar fullständig. Vi har lätt att förstå oss själva eftersom vi 

känner till våra egna förväntningar och avsikter (ibid., 450). I det inre språket har vi aldrig 

något behov av att uttala hela ordet därför att vi helt enkelt inte behöver förklara det för 

någon utomstående (ibid., 453). Tanken och språkets processer utgör en enhet men 

sammanfaller inte eftersom de inte är identiska. Inte sällan slutar försöket att förklara tanken i 

ett misslyckande då det visar sig att tanken inte passar in på orden (ibid., 463). Om man 

jämför det yttre språket med det inre så framstår det inre språket som osammanhängande, 

fragmentariskt och förkortat (ibid., 436). Men vi behöver det yttre språket för det är där som 

tanken fullbordas (ibid., 404). Det yttre språket är en process där tanken förvandlas till ord, 

materialiseras och objektiveras medan det inre språket har en motsatt riktning, där språket blir 

tanke (ibid., 418). Problemet att föra över tanken till ord är att tanken inte sammanfaller 

direkt med det språkliga uttrycket eftersom tanken inte består av enskilda ord så som språket 

gör. Tanken innehåller flera olika bitar i en enda tankeakt medan man i språket delar upp det i 

olika ord. Övergången från tänkande till språk blir därför en mycket komplicerad process där 

man styckar upp tanken och försöker återskapa den i ord. Övergången försvåras ytterligare 

eftersom tanken inte sammanfaller med ordet eller dess betydelse. Det finns hela tiden en 
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baktanke eller en dold undertext i vårt språk vilket gör en direkt övergång från tanke till ord 

omöjligt (ibid., 463-466).  

 

1.4.4. Dialog 

I Olga Dysthes (2003) antologi Dialog, samspel och lärande har flera författare tolkat 

Michail Bachtin (1895-1975). Bachtin var en rysk litteraturteoretiker, språkfilosof och 

kulturfilosof vars huvudintresse låg på relationen och dialogen mellan människor (ibid., 34). 

Dysthe (2003) skriver att Bachtin beskriver hela människans existens som en dialog, inte bara 

yttranden och språk utan själva livet i sig (ibid., 97, 207). Alla våra yttranden är adresserade 

om det så är till en konkret person eller flera personer i ett gruppsammanhang (ibid., 100). 

Bachtin menar att människan skapar all betydelse av omvärlden utifrån sig själv som 

värdemässigt centrum. För att någonting ska få ett värde och mening måste det kunna 

relateras till människan, det måste bli mänskligt (Bachtin 1997/1975, 252). 

Marner & Örtegren (2003, 30) skriver att oavsett sammanhang är förståelse och 

meningsskapande den viktigaste delen i en dialog. Vid ett yttrande förväntar man sig ett 

gensvar från adressaten och att förstå ett yttrande är en aktiv handling i form av ett svar som 

kan uttryckas på olika sätt. Den aktiva förståelsen kan både vara ett direkt yttrande eller en 

tyst handling, som senare tar sig uttryck i någon form, men den är alltid dialogisk. Marner & 

Örtegren (2003, 31) skriver att Bachtin ansåg att mening inte är något som finns i individen 

eller skapas av individen utan mening skapas i den kommunicerande dialogen. I ordet strävar 

vi efter en fullbordan och en värdemässig entydighet (Bachtin 1997, 255). Samtidigt kan ett 

meddelande bli tolkat felaktigt, ur avsändarens perspektiv, eftersom meddelandet tolkas 

utifrån den föreställningsvärld och kultur som mottagaren tillhör (Marner & Örtegren, 30).  

Dysthe (2003, 101) skriver att i ett lärarsammanhang är kreativa möten med aktivt deltagande 

och dialog mellan lärare och elev en förutsättning för förståelse och lärande. Vidare anger 

Dysthe att Bachtin menade att det sociala språket inom olika grupper av människor i 

samhället - det kan vara institutioner, yrkeskår eller en åldersgrupp - har sina egna 

värderingar och synsätt. Detta påverkar i sin tur gruppens sätt att tänka, handla och uttrycka 

sig, vilket kan påverka förutsättningarna i att skapa dialog med andra (ibid., 102). För lärare 

kan det vara en utmaning att utnyttja ungdomars språkliga kompetens som ofta har tagit sig 
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influenser från många olika sammanhang för att skapa sina egna kulturyttringar (ibid., 101-

104). 

De estetiska ämnena i skolan präglas av en flerstämmighet angående språkanvändningen i 

ämnet. Den individuella elevens skapande står i centrum där läraren ofta intar en 

handledarroll. Själva bilden framställs inte enbart för egen skull utan den ska betraktas av 

andra för att fullborda flerstämmigheten (Marnet & Örtegren 2003, 54). För att undkomma en 

dikotomi mellan praktik och teori måste det finnas en balans avseende kunskapssynen inom 

de estetiska ämnena. De estetiska läroprocesserna måste innehålla både praktik där du skapar 

genom dina sinnen och ett teoretiskt perspektiv (ibid., 80). 

 

1.4.5. Det asymmetriska samtalet 
Per Linell tar upp i The power of dialouge dynamics (1988)  svårigheterna med att få ett 

symmetriskt samtal där alla parter är lika aktiva, vilket är att eftersträva om man vill få det 

mest givande samtalet. De flesta samtal är asymmetriska eftersom grupper ofta innebär 

individer med olika status, kompetens och ansvar (ibid., 169). Linell skriver även om de 

sociala konstruktionerna som en dialog är uppbyggd av. Dialogens innebörd och ändamål är 

socialt producerade och organiserade eftersom innebörden och ändamålen är skapta genom 

interaktion mellan mänskliga möten. Människor med olika erfarenheter, kunskap, värderingar 

och attityder skapar genom dialog en gemensam förståelse av både uttryck och innebörd. Att 

”prata tillsammans” innebär ett ömsesidigt hänsynstagande av varandras antagande, 

intentioner, förutsättningar som åtminstone delvis leder till en delad förståelse (ibid 148-149). 

Att förstå den andre är många gånger svårt eftersom många yttranden måste ses som 

multifunktionella och oklara. Språket har en inbyggd ofullständighet i sig vilket innebär en 

ständig samverkan mellan parterna för att skapa förståelse (ibid., 152). 

 

1.4.6. Kamratrelationer 

I Robert Thornbergs bok Det sociala livet i skolan (2006, 11) beskrivs grupprocesser och hur 

olika gruppdynamiker kan se ut, vad som sker i en grupp och hur de olika 

gruppmedlemmarna kan agera i det sociala samspelet. Thornberg skriver om flera olika 

aspekter som kan påverkar hur en grupp beter sig. Det finns olika tänkbara skäl till varför vi 

inte agerar efter våra attityder, där attityder förklaras innehålla tre komponenter:  
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a) en tanke- eller kunskapskomponent som har att göra med de idéer och föreställningar 

som vi har om en speciell person, grupp sak etc, b) en känslokomponent som refererar 

till de känslor vi hyser för objektet i fråga, och (c) en handlingskomponent som avser 

vår benägenhet att agera på ett visst sätt i relation till den aktuella företeelsen, 

situationen etc (Thornberg 2006, 24). 

 
 
Attityder kan alltså innebära både en tanke eller en idé, en känsla eller vårt sätt att agera. Ofta 

vill man försöka undvika negativa konsekvenser som till exempel rädsla att såra andra, 

bekvämlighet eller rädsla för att avvika från gruppens åsikter (ibid., 24). Thornberg tar upp 

att i många grupper finns ett tryck mot likhet eller konformitet som kan ta sig olika uttryck så 

som klädsel, åsikter och beteenden (ibid., 107). Förklaringarna till varför detta fenomen 

uppstår kan vara många men en förklaring kan vara att det blir enklare att leva och fungera 

tillsammans om man har samma eller liknande åsikter om den sociala verkligheten som 

majoriteten har (ibid., 108). Konformitet har en extra stark ställning hos ungdomar eftersom 

kamratrelationerna med jämnåriga i den åldern får en allt större betydelse (ibid., 114). 

 

1.5. Metod  

 

1.5.1. Tillvägagångssätt 
Studiens intervjuer är av halvstrukturerad karaktär med sju elever som går andra året på det 

estetiska programmet bild och form. Det är en kvalitativ forskningsmetod där vikten läggs på 

ord och hur eleverna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman 2011, 40-41). 

Forskningsfrågan har två perspektiv där den ena rör bildsamtalen kring elevernas bildarbeten 

ur ett lärandeperspektiv och det andra hur eleverna upplever bildsamtalen ur ett 

bedömningsperspektiv.  

 

Designen för min undersökning är en fallstudie. Fallstudier förknippas ofta med ett enskilt 

fall, en enskild person eller som i denna studie, en viss grupp på en viss plats (Bryman 2011, 

74). Eleverna som intervjuats går i samma klass, andra året på det estetiska programmet med 

inriktning bild och form. Studien belyser, diskuterar och problematiserar elevernas upplevelse 

av bildsamtalen i samband med deras bildarbeten ur både ett personligt lärandeperspektiv och 

ur ett bedömningsperspektiv. Intervjuerna spelades in så att samtalet kunde flyta på ett 
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avspänt sätt utan avbrott för att behöva anteckna eller dylikt. Intervjuerna transkriberades 

sedan så att elevernas svar lättare skulle kunna tolkas och analyseras. 

 

I Intervjuerna fick eleverna samma frågor i samma ordning men med möjlighet till olika 

följdfrågor beroende på svaren. Intervjufrågorna var av en öppen karaktär för att möjliggöra 

mångbottnade svar. Syftet med den kvalitativa intervjun är som Steinar Kvale & Svend 

Brinkmann (2009, 39) skriver att få förståelse i ämnet utifrån elevens livsvärld och 

perspektiv. Fokus ligger på hur eleverna upplever bildsamtalet som de har i samband med 

sina bildarbeten. En intervjuguide med de frågor som utgjorde utgångspunkt för intervjuerna 

finns i bilaga 1. 

 

 

1.5.2. Etiska övervägande 
I studien intervjuades sju elever som går i samma klass, andra året på gymnasiets estetiska 

program med inriktning bild och form. Intervjuerna genomfördes enskilt. Alla eleverna var 

över 15 år så ingen av dem behövde tillstånd från sina föräldrar då kravet på målsmans 

tillstånd i Sverige är för personer under 15 år (Vetenskapsrådet 2002, 9). Intervjuerna 

genomfördes enligt de fyra huvudkraven kring etik som vetenskapsrådet förespråkar - 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (ibid., 7-

15). Eleverna fick information om vad intervjuerna skulle handla om och vad materialet 

skulle användas till. De fick information om att deras medverkan i undersökningen var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de ville. Eleverna fick 

information om att de skulle avpersonifieras så att man inte skulle kunna spåra källan genom 

deras svar. De fick information och tillfrågades om de godkände att intervjuerna skulle spelas 

in. De fick även veta varför de spelades in och att ingen utomstående skulle få tillgång till 

inspelningarna. Allt detta informerades muntligt. Av pragmatiska skäl för att kunna citera 

elevernas svar och behålla deras anonymitet delades eleverna in i nummer; Elev 1, -2, -3, -4, -

5, -6 och 7. I texten nämns inte heller elevernas kön utan ordet hen används vid vissa ställen. 

Detta för att ytterligare skydda elevernas identitet och för att könet är irrelevant för studien.  

 

1.5.3. Analysmodeller 
Intervjufrågorna bestod av strukturerade frågor med öppen karaktär där svaren 

transkriberades för att lättare kunna tolkas och analyseras. Eftersom studien eftersträvar att få 
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en förståelse för hur eleverna uppfattar bildsamtalet som en aspekt i sin bildundervisning har 

studien en forskningsansats av fenomenologi. Fenomenologi i kvalitativa studier är en term 

som visar på ett intresse att förstå sociala fenomen utifrån deltagarnas egna perspektiv och 

livsvärldar (Kvale & Brinkmann 2009, 42). Fenomenografi handlar om människors tankar 

om sin omvärld, hur man upplever och uppfattar den, både ur ett praktiskt och teoretiskt 

synsätt (Dimenäs 2007, 157). I denna studie handlar det om elevernas tankar, upplevelse och 

uppfattning kring bildsamtalet. 

Inför analysen av det insamlade materialet lästes intervjuerna igenom upprepade gånger. 

Svaren presenteras i kapitlet Resultat. Därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys, där jag 

sökte efter teman som återkom i intervjusvaren (Bryman, 2011,505). Tolkningen av svaren 

gjordes i ljuset av de teorier jag redovisat ovan, och de presenteras i kapitlet Analys och 

tolkning, under rubriker som motsvarar de teman jag kunde urskilja i materialet. 

 

Studiens synsätt på kunskapsteorierna är tolkande där frågeställningarna är undersökande. 

Stor vikt läggs på orden som blir sagda under intervjuerna. Svaren från intervjufrågorna 

analyseras och tolkas för att få en bild av hur eleven upplever dessa samtal som de har i 

samband med sina bildarbeten. Den ontologiska inriktning är konstruktionism, en verklighet 

som uppstår genom människans interaktivitet (Bryman 2011, 40).  

 

1.5.4. Kritik mot forskningsmetod 
Efter en tio veckor lång VFU-praktik på skolan är eleverna väl bekanta med mig. Detta 

underlättade att skapa ett avslappnat intervjusamtal men oavsett inramningen hade 

intervjusituationen en tydlig maktasymmetri där det var jag som ställde frågorna och eleverna 

som besvarade dem. Det var även jag som i ett senare stadium hade tolkningsmonopol över 

elevernas svar. Det finns också en risk att eleverna som en motreaktion mot maktbalansen 

medvetet eller omedvetet undanhöll viss information eller att de svarade på ett sätt som de 

trodde jag ville höra (Kvale & Brinkmann 2009, 47-48). Eftersom jag har egen erfarenhet av 

min frågeställning måste jag försöka bortse från eventuella förutfattade meningar i mina 

tolkningar och analyser av elevernas svar (Dimenäs 2007, 161). 

 

 

1.6. Disposition 
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Den här studien består av fem kapitel; (1) inledning, (2) resultat, (3) analys och tolkning av 

resultatet, (4) sammanfattning och (5) diskussion av resultatet.  

I kommande kapitel (2) presenteras resultatet av intervjuerna som sedan blev tolkade och 

analyserade via den fenomenologiska analysmodellen. Resultatet av analyserna presenteras i 

sex underkapitel som motsvarar de frågor som eleverna fick. I det tredje kapitlet analyseras 

och tolkas intervjusvaren i förhållande till teorin. Analysen presenteras under fyra rubriker 

vilka uttrycker teman som återkom i många av intervjusvaren. I det fjärde kapitlet 

sammanfattas resultatet och i det femte kapitlet diskuteras studiens resultat. I kapitel fem 

finns även personliga reflektioner över studien och dess resultat. 

 

2. Resultat 
Här presenteras resultatet sorterat efter studiens frågeställningar. De tre första frågorna 

handlar om hur eleverna upplever bildsamtalen i förhållande till sitt eget skapande medan 

frågorna fyra till sex handlar om hur eleverna upplever bildsamtalen ur ett 

bedömningsperspektiv. 

 

2.1. Att prata om sina egna bildarbeten 
Att prata om sina egna bildarbeten upplevdes både som jobbigt och svårt men även positivt 

och utvecklande. 
”Jag tycker det att det är jättebra, jag tycker det är en viktig process i att jobba kreativt […] och 

det är som en avslut på vad det är som man har gjort […]”(Elev 3) 

 
 Aspekter som gjorde att det upplevdes som svårt var dels att eleverna inte hade någon 

erfarenhet från grundskolan att tolka och analysera bildarbeten. En elev beskriver det som 

chockartat att börja gymnasiet med de nya kraven.  

Eleverna upplevde också en svårighet att sätta ord på sina tankar. 

 
”[…] det är så mycket tankar och så här så det blir lite svårt att få tag i dem och sen få fram det 

på det sättet som jag vill att det ska. Alltså att jag kan formulera på det sättet som jag vill, att det 

ska låta som, alltså att man kan förstå min tanke” (Elev 6) 

 
 Eleverna var rädda att göra fel i sina beskrivningar så att deras bildarbeten skulle uppfattas 

fel. Speciellt under själva skapandeprocessen eftersom bildarbetet kunde ändra karaktär under 

arbetets gång vilket gjorde det extra svårt att samtala om. Några elever upplevde även sig 

själva som sårbara och påverkbara under själva processen vilket gjorde att de upplevde 
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samtalen som jobbiga och pinsamma. Några elever upplevde att samtalen krävde att man 

skulle ”vara djup”. Ett förhållningssätt som för flera elever kändes distanserat och konstlat.  

 
”Det gör också att det blir lite svårt att ibland prata om konsten för att man inte vill låta för 

löjlig och flummig och så.”(Elev 7) 

 
En annan elev jämförde det med att ha bra fantasi. Några elever upplevde en svårighet i att 

prata om sina bildarbeten om de var självutlämnande och personliga men de såg det samtidigt 

som en utmaning att våga göra det. 

Det som upplevdes som enkelt med samtalen var om idén som eleverna hade kring sitt 

bildarbete var klar eller färdig och att de var nöjda med den. Några elever beskriver en positiv 

känsla av kontroll över situation. Bildarbetet var helt och hållet deras idé och utförande, från 

början till det färdiga resultatet. Detta gjorde att de kände ett engagemang för bilderna som i 

sin tur gjorde det roligt att samtala om. 

 

2.2. Att prata om andra elevers bildarbeten 
Det mest framträdande svaret hos eleverna under den här frågan var att man var rädd att såra 

eller förolämpa den andre eleven genom att feltolka den andres bildarbeten. Att inte förstå 

betydelsen av den andre elevens verk uppfattades jobbigt. Några elever upplevde det svårt att 

vara ärlig i sin kritik eftersom det kunde uppfattas som sårande om man sa exakt vad man 

tyckte.  
 

”[…] det kan vara kul men det kan också vara lite svårt för att alla är ens vänner så man kan inte 

typ ge dålig kritik eller sån.” (Elev 5) 

 
 Eleverna hade en respekt för den andres bildarbeten där de bland annat beskriver tiden som 

den andre lagt på sitt bildarbete som en försvårande faktor för ge dålig kritik. Några elever 

kände att de behövde mycket tid för att kunna formulera sig en uppfattning kring den andres 

verk. 

Flera elever upplevde det som inspirerande och intressant att försöka tyda andras bilder.  
 

”[…] det är också nyttigt tror jag att försöka se hur andra har tänkt eller tolka andras bilder.” 

(Elev 1) 

 

2.3. Bildsamtalets påverkan på skapandeprocessen 
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De flesta eleverna upplevde bildsamtalen som hjälpande för skapandeprocessen. 

Förväntningarna låg på att läraren skulle vägleda, inspirera och komma med idéer om arbetet 

hade fastnat. 
 

”Jag förväntar mig att efter dialogen vara lite klarare i vad jag ska göra, alltså om jag pratar med 

läraren för att jag har fastnat […]” (Elev 7) 

 
Två av eleverna var noga med att betona att de ville ha vägledning utifrån sig själva. Att 

läraren skulle försöka förstå elevens idé och utveckla den och inte försöka påverka dem i en 

riktning mot vad lärarens tyckte var bra. 
 

”Jag förväntar mig bra kritik och idéer till vad jag kan utveckla i det jag jobbar med i 

förhållande till mig själv”. (Elev 3) 

 
”[…] dom [lärarna, min anmärkning] ska försöka förstå min idé och inte bara påverka mig så att 

det blir som dom vill ha det utan försöka få mig att utveckla min egen idé och hjälpa mig på 

vägen så klart.” (Elev1) 

 

Några elever hade inga förväntningar på bildsamtalen utan ansåg att de redan visste vad de 

skulle göra. En elev kände sig mest utpressad av att samtala om sina bildarbeten under 

skapandeprocessen och såg det som ett störande moment. Samtidigt såg hen på det som något 

nödvändigt för att kunna visa sin lärare att hen hade tankar och idéer kring sina arbeten. 

 

2.4. Elevernas tolkning av kunskapskraven 
Av de kunskapskrav som står i kurs BILBIL0 står det bland annat att eleverna ska göra 

välgrundade, nyanserade och komplexa bildtolkningar ur flera perspektiv och att eleven ska 

göra välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras arbeten (Skolverket 

2012). Många elever tolkade kraven som att de skulle kunna se sina och andras bildarbeten ur 

flera olika perspektiv. Att de skulle kunna tänka några steg längre än första intrycket och 

kunna sätta sig in i andras situationer.  
 

”det är väldigt mycket ord men som jag tolkar det så är det att man ska förklara väldigt 

detaljerat […] man ska kunna förklara sin bild och någon annans bild väldigt utförligt och 

kunna hitta olika saker som man kanske inte ser direkt i bilden […]” (Elev 2) 

 
Många hade svårt att förklara exakt vad de trodde att kunskapskraven innebar men ansåg 

ändå att de hade en klar uppfattning över vad som förväntades av dem. På den direkta 
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följdfrågan som flera fick om de hade en klar bild av vad som krävdes av dem för att få höga 

betyg var svaren ett klart ja. 

En elev beskriver det som att hen måste överdriva hela tiden för att leva upp till 

kunskapskraven, att analysen innebär en massa ord som inte har någon förankring i eleven. 

 
” För att jag kan ju inte få ett bra betyg om jag inte analyserar det jätte jättemycket!” 

 

”[…] bara skriva jättemycket som egentligen inte betydde något för mig men jag var ändå 

tvungen att skriva det för att jag skulle få betyg på det” (Elev 5) 

 
Samtidigt beskriver eleven att fast hen tycker det är jobbigt att överdriva ändå känner att hen 

har lärt sig mycket och upplever att hen har blivit smartare. 

En elev reagerar på att ordet nyanserat finns i flera andra matriser från olika ämnen. Eleven 

upplever att tolkningsvidden över begreppen som används i kunskapskraven är väldigt bred 

där eleven har svårt att uppfatta vad läraren efterfrågar 
 

”Ja jag tycker det är väldigt svårt, väldigt krångligt att förstå helt 100 på vad du ska göra för att 

få det […] det är ju upp till läraren, alltid, vilket betyg man får men läraren kan ju lägga in 

precis vad hen vill i matrisen […] hen kanske har en annan betydning av nyanserat än vad jag 

har.” (Elev 4) 

 

 En annan elev upplever att kursplanens alla krav på förmågor är en mall på hur en bra elev 

ska vara. Eleven beskriver en stressande känsla av att man måste skriva bra, prata mycket, 

kunna lyssna där det inte räcker att vara bra på några saker utan man måste vara bra på allt. 

 
”Jag tycker det är helt fel för de gör upp en mall för vem som är bra och vem som är mindre 

bra.” (Elev 5) 

 

2.5. Vilken hjälp efterfrågas? 
En elev sa att uttrycken i kunskapskraven hade varit förvirrande i början men tycker sig nu 

har förstått vad det betyder. De hade fått en genomgång i ettan kring betygsystemet som hade 

varit bra. 

En annan elev upplever också att orden i matriserna är svåra att förstå och efterfrågar att 

läraren använder sina egna ord 
 

”Om jag skulle bestämma hur systemet skulle vara så skulle det vara att läraren har den här 
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matrisen som de har fått från skolverket men sen sätter de in sina egna ord i det” (Elev 4) 

 
Flera elever tog upp att de upplevde det givande att ha dialoger tillsammans med sin lärare 

och sina klasskamrater, att på så sätt träna på att tolka och se andras bildarbeten. 

 
”[…] det är alltid bra som vi har nu att alla säger åsikter…alla tolkar varandras bilder […] det 

får en att tänka och kanske bli bättre om man hör andra vad de säger, så kanske man hittar fler 

saker i andras bilder när man tänker mer djupt och så.” (Elev 2) 

 
 En elev vill gärna se bildmaterial från konstnärer i inspirationssyfte. En annan elev betonar 

vikten av konstruktiv kritik och att få beröm, att läraren lyfter fram det som är bra och inte 

bara det negativa för att behålla motivationen. Det fanns även de elever som inte tyckte att de 

behövde hjälp. En elev hade en klar bild av vad som krävdes medan en annan upplevde att 

konsten att samtala var ett problem som låg utanför skolan och som eleven var tvungen att 

träna på själv. 
 
 

2.6. Att bli bedömd i samtalet 
På frågan om hur eleverna uppfattade det att bli bedömda i sina bildsamtal och om själva 

bedömningen påverkade själva samtalet blev svaren olika. Flera elever upplever att man från 

början tänker på det men att man sedan lätt glömmer bort det. Några elever har det i 

bakhuvudet hela tiden att de kommer bli bedömda men försöker att inte bli pressade av det.  

 
”Ja det tänker jag väl på men det blir bara mer så här, ännu nervösare typ, och då blir det nog 

jobbigare att prata och försöka få fram det jag verkligen vill säga, det blir liksom ännu svårare. 

Så jag brukar ändå försöka att inte tänka så mycket på det […]”(Elev 6) 

 
Några elever försöker lägga in specifika ord som de vet är gynnsamma för kunskapskraven. 

En elev beskriver det att genom vilka frågor man ställer visar att man har förstått uppgiften 

och visar att man är målmedveten. En elev försöker bara vara sig själv och säga vad hen 

tycker, eleven ville inte hitta på något som hen inte egentligen såg. En annan elev kände 

ingen press överhuvudtaget att samtalet blev bedömt 

 
”Nej, jag tror kanske att jag borde göra det mer, jag gillar att prata, jag gillar att prata om vad 

jag gör så nej det gör jag inte.”(Elev 3) 
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3. Analys och tolkning av resultat 
I intervjuerna framkom det på vilka sätt eleverna upplevde bildsamtalen. Nedan analyseras 

och tolkas elevernas uppfattningar under fyra rubriker vilket uttrycker teman som återkom i 

många av intervjusvaren, teman som jag kunde urskilja genom kvalitativ innehållsanalys. 

 

3.1. Glappet mellan tanke och ord 
Flera elever upplevde svårigheter att formulera tankar till ord. I flera elevers svar uttrycktes 

en frustation att inte kunna berätta om allt man tänkte kring sina bilder. Att göra vår egen 

tanke förstådd för någon annan kan vara väldigt svårt. Som Vygotskij (1999/1931) skriver i 

Tänkande och språk så har vi själva aldrig något eget behov av att uttala hela orden i våra 

egna tankar eftersom vi känner till våra egna förväntningar och avsikter (ibid., 450, 453). 

Fortsättningsvis skriver han att tanken och språket inte är uppbyggda på samma sätt. Tanken 

innehåller flera olika bitar i en enda tankeakt medan man i språket delar upp tankarna i olika 

ord. Övergången från tänkandet till språk, där tanken styckas upp och återskapas i ord blir 

därför en komplicerad process (ibid., 466). Att förstå den andre är många gånger svårt 

eftersom många yttrande måste ses som multifunktionella och oklara. Språket har en inbyggd 

ofullständighet i sig vilket innebär en ständig samverkan mellan parterna för att skapa 

förståelse (Linell 1988, 152). 

Anders Marner (2006, 17) skriver i Professionaliseringen av estetiska ämnen att en direkt 

projicering av språkets egenskaper på estetiska ämnen som bild är problematiskt. De 

mediespecifika egenskaperna inom de estetiska ämnena skiljer sig från språket, som har en 

mer formell och stel uppbyggnad. Det är därför viktigt att beakta att mediering kan ske 

utanför språkets villkor. Att kunna använda sina kulturella redskap i bildsamtalet så som att 

analysera och se nya samband kan tränas upp men kräver tid (Lindström 2007, 9). Flera 

elever upplevde att det var just tid de behövde för att kunna analysera och tolka andras 

bildarbeten. 

 

I bildsamtalet krävs det att den lärande själv är aktiv och prövande. Det är då förmågan att 

tänka och forma begrepp framkallas (Dysthe 2003, 36). Genom interaktion och samarbete i 

en gemensam kontext, i detta fall bildsamtalet, tränas eleven att försöka sätta ord på sina 

tankar. Eleverna skapar gemensamt en kunskap kring ämnet (ibid., 41).  
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3.2. Det asymmetriska samtalet 
Det mest gynnsamma samtalet har en symmetri i dialogen mellan de olika parterna, ett 

tillstånd som är väldigt ovanligt eftersom asymmetri är mer en regel än undantag. Speciellt i 

situationer där parterna har olika status, kompetens och ansvar (Linell 1988, 169). De flesta 

situationer är mer eller mindre präglade av asymmetri eftersom den finns närvarande både i 

individuella yttranden och i själva dialogen, interaktionen mellan parterna (ibid., 172). 

Bildsamtalet som eleverna har i skolan präglas av en hel del asymmetri som försvårar själva 

samtalet i sig. Dels genom att samtalen blir bedömda av en lärare som naturligt är den 

auktoritära i gruppen. Det är lärarens ord och handlingar som har inflytande över elevernas 

föreställningar, attityder och beteende (Thornberg 2006, 75). Här kan läraren försöka minska 

asymmetrin på olika sätt genom hur man inbjuder till samtal, vilken respons man ger 

eleverna, hur samtalet utvecklas genom att ta upp nya ämnen till exempel (Linell 1988, 156). 

Dels på grund av de riktlinjer som Skolverket har formulerat där eleven förväntas analysera 

och tolka bilder på ett välgrundat, nyanserat och komplex sätt (Skolverket 2012). Dessa 

riktlinjer upplevde flera elever som svåra att förstå och de hade svårt att veta vad som 

förväntades av dem. Hur språket ska definieras och användas bestäms av styrdokumenten och 

av läraren. Förståelsen av hur orden ska användas förhandlas från början mellan lärare och 

elev men den slutgiltiga bestämmelsen är baserad på lärarens villkor (Linell 1988, 167). Detta 

är för det mesta bra eftersom det är den professionellas rättighet och ansvar att bestämma den 

korrekta förståelsen av vad som sägs (ibid., 168). För att bygga upp ett språk mellan 

människor med olika erfarenhet och kunskap krävs en dialog där man skapar en gemensam 

förståelse för uttryck och innebörd (ibid., 149). Det ska understrykas att lika många elever 

tyckte sig förstå vad som förväntades av dem av egen erfarenhet. Flera elever upplever också 

att de måste vara ”djupa” i sina analyser där de var tvungna att överdriva sitt språk eller ha 

bra fantasi, ett tecken på en av ovana att uttrycka sin kunskap i ett annat språk än sitt 

vardagliga språk som är präglad av den kultur man tillhör (Dysthe 2003, 34).  

 

3.3. Svårigheten att prata om andras bildarbeten 
Att tolka, analysera och bedöma andras bilder ansågs av alla elever som en svår uppgift. 

Många var oroliga för att såra eller förolämpa sin klasskamrat. Vad som skulle kunna vara 

sårande eller förolämpande i den här situationen var att inte förstå bilden eller att man tolkade 

bilden helt fel. Alla människor strävar efter att förstå sin omgivning vilket sker via en 

kognitiv anpassning (Lundgren, Säljö, Liberg 2012, 166). I den kognitiva inlärningsteorin är 
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lärandet en aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar den, knyter 

den till tidigare kunskap och om så krävs omorganiserar de mentala strukturerna för att den 

nya förståelsen ska passa in (Dysthe 2003, 36). Om eleverna inte förstod sin kamrats bild 

sågs det som ett slags nederlag för eleven som tolkade. Flera av eleverna var obekväma med 

att ge kritik om kritiken var negativ, då var man hellre tyst än att riskera att såra den andre. 

Den här gruppen av elever har valt sin utbildningsinriktning baserat på ett gemensamt 

intresse som är bild. Då kan man också tänka att de alla är medvetna om hur krävande en 

skapandeprocess kan vara. Att då ge sin klasskamrat negativ kritik tycks för de flesta som 

besvärligt och vanskligt. Som Thornberg (2006) skriver i Det sociala livet i skolan så 

undviker vi ibland att vara ärliga i våra attityder om vi tror att det kan såra andra eller avvika 

från gruppens åsikter (ibid., 107). Men som Dysthe (2003, 101) skriver så är en förutsättning 

för förståelse och lärande kreativa möten med aktivt deltagande mellan de olika parterna, 

vilket oundvikligen innebär stunder av missförstånd och känslan av otillräcklighet. Thornberg 

tar även upp den konformitet som kan uppstå i grupper när man vill underlätta att fungera och 

leva tillsammans i en grupp vilket är extra starkt under ungdomsperioden (ibid., 108, 114). 

Man kan också tolka ett prosocialt beteende hos eleverna då de vill handla utifrån vad de tror 

är bäst för sin klasskamrat. Det finns ett empatitänkande hos eleverna där de får 

empatikänslor för den tid och kraft som kamraten har lagt ner i sin bild, vilket försvårar att ge 

negativ kritik (ibid., 163-165).  

 

3.4. Samtalets funktion 
Alla elever upplevde det positivt ur ett lärandeperspektiv att tala om sina egna och andras 

bildarbeten, även om de flesta såg utmaningar och svårigheter i det. Många betonade 

dialogens funktion och att samtala tillsammans i grupp tillförde mycket för lärandet. Marner 

& Örtegren (2003, 31) skriver att Bachtin ansåg att mening inte är något som finns i 

individen eller skapas av individen utan mening skapas i den kommunicerande dialogen. 

Dysthe (2003, 101) skriver att en förutsättning för förståelse och lärande i ett 

lärarsammanhang är ett aktivt deltagande och dialog mellan lärare och elev och mellan elev 

och elev. Ett aktivt deltagande utvecklar elevernas kompetens att använda bestämda begrepp 

och tankesätt kring sina egna och andras bildarbeten (ibid., 44). 

 

Den hjälp många elever efterfrågade i sin skapandeprocess var att från läraren få andra 

perspektiv och infallsvinklar. Som lärare har frågeställningarna till eleverna en väsentlig del i 
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undervisningen där varje fråga tvingar eleverna till olika ställningstagande i sina svar. Svaren 

kan tillföra nya insikter och nya ämnen än vad själva frågan vad avsedd för (Linell 1988, 

164). Läraren intar ofta en handledarroll, där elevens individuella skapande står i centrum, 

men bilden skall sedan betraktas och värderas av de andra i klassen. Elevens verk fullbordas i 

en flerstämmighet, i en gemensam kommunikativ process (Marner & Örtegren 2003, 54). 

 

Ett viktigt mål i skolan är att utrusta eleverna med kompetens att använda ett professionellt 

språk, bestämda begrepp och tankesätt (Dysthe 2003, 44). På så sätt blir inte språket 

alienerande vilket gör att man lättare kan ta det till sig och använda sig av det.  

 

 

4. Sammanfattning 
Enligt intervjuerna med eleverna uppfattas bildsamtalet de har i skolan ofta positivt och 

utvecklande men även svårt och jobbigt. Att få sina egna bildarbeten tolkade och analyserade 

upplevdes som lärorikt och intressant. Det gav eleverna nya perspektiv och infallsvinklar på 

sina bildarbeten som kändes utvecklande och berikande. Att själva tolka och analysera sina 

egna och andras bilder upplevdes ofta som svårt. Svårigheterna låg i att sätta ord på sina 

tankar, att få den tiden de behövde och att göra rätt i sina beskrivningar, både av sina egna 

bilder och andras. Eleverna ville dels att deras bildarbeten skulle uppfattas rätt och dels ville 

de själva uppfatta och tolka sina kamraters bildarbeten rätt. Eleverna var rädda att såra eller 

förolämpa den andre eleven om man feltolkade deras bilder. Att vara kritisk i sin 

kamratbedömning upplevdes som svårt eftersom det ansågs vara sårande mot den andre. 

Bildsamtalet sågs hos de flesta eleverna som hjälpande i deras skapandeprocess, där man 

förväntade sig att samtalet skulle inspirera och vägleda eleven om arbetet hade fastnat. Hos 

några elever sågs bildsamtalet som mindre viktigt och till med som ett störande moment i 

skapandeprocessen. 

 

Angående kunskapskraven upplevde många elever att de hade en klar bild av vad 

kunskapskraven betydde och vad de innebar. Detta efter en genomgång i ettan av 

betygsystemet och efter en tids personlig erfarenhet. Några elever ansåg att det var svårt att 

förstå vad läraren efterfrågade eftersom orden i kunskapskraven har en sådan vid 

tolkningsbredd. En annan elev upplevde att kunskapskraven ställde höga krav på eleven som 
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var stressande. Det som hjälpte eleverna att utveckla deras bildsamtal var dialogen med lärare 

och klasskamrater, då man fick träna på att tolka och se andras bildarbeten. 

Eleverna hade olika uppfattningar kring att bli bedömda i sina bildsamtal. Vissa tänkte på 

bedömningen hela tiden och de flesta var medvetna om sitt språk, vilka ord man använde och 

vilka frågor man ställde. Några elever glömde lätt bort bedömningsbiten under samtalets 

gång och några kände ingen press överhuvudtaget. 

 

5. Diskussion 
Det estetiska programmet på gymnasiet är ett högskoleförberedande program som leder till en 

högskoleförberedande examen. I och med den nya läroplanen för gymnasiet som kom 2011 

har kraven inom det teoretiska fältet i bildämnet ökat där en relativ stor betoning läggs på 

elevens förmåga att beskriva, analysera och tolka sina egna och andras verk (Skolverket 

2011c, 227). På Konsthögskolorna har eleverna krav på sig att muntligt och skriftligt kunna 

formulera sitt konstnärskap och sina konstnärliga projekt för någon utomstående (Widerberg 

2011, 52). Eftersom det estetiska programmet avser sig vara ett högskoleförberedande 

program, framförallt för de konstnärliga högskoleutbildningarna, känns det självklart att det 

teoretiska fältet lyfts fram. Att eleverna tidigt får börja träna på att sätta ord på sina tankar 

och försöka genom språket formulera sina bildarbeten är viktigt. Det krävs träning att kunna 

behärska sina kulturella redskap, speciellt om man vill beskriva en estetisk mediering via 

språkets mediering. Två språk med olika mediespecifika egenskaper som det kan vara 

problematisk att försöka sammanföra på ett tillfredställande sätt (Marner 2006, 17). 

 

Skolverkets (2011 b) skriver att bedömningen ska vara en integrerad del i undervisningen då 

resultatet blir mer rättvist. Många elever presterar sämre vid specifika bedömningstillfällen 

eftersom eleven då lätt känner sig pressad och stressad. Samtidigt skriver Skolverket (2011 b) 

att eleverna inte ska uppleva att de blir bedömda hela tiden (ibid., 25). Flera elever i studien 

upplevde att de blev konstant bedömda, att det fanns med dem hela tiden. Att sätta tydliga 

gränser för när bildsamtalet blir bedömt känns extra svårt eftersom ett sådant kan äga rum när 

som helst under en bildlektion. Bildsamtalen som ska utveckla och driva elevernas 

skapandeprocess framåt är viktiga men när eleven även ska bedömas och betygsättas så 

komplicerar det själva samtalet, som i sig själv borde kännas öppet och fritt. Bildsamtalet i 

skolan har flera asymmetriska aspekter som försvårar samtalet, något man som lärare måste 

vara medveten om. 
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När Anders Marner (2006, 1) skriver i Professionalisering av estetiska ämnen att de estetiska 

ämnena borde utveckla ett yrkesspråk för lärarna sinsemellan, som ett steg i att utveckla och 

professionalisera ämnet, borde det också inkludera eleverna. Att tidigt lära sig att hantera ett 

språk skapar en trygghet och självsäkerhet hos eleverna som i sin tur underlättar att föra 

bildsamtal. Att känna sig kompetent att föra bildsamtal, inte bara i skolan utan även utanför 

skolmiljön underlättar elevens kommande profession inom bildkommunikation. Att tidigt 

introduceras till ett yrkesspråk skapar respekt för ämnet, både för eleven och elevens 

omgivning. Men framför allt skapar det en gemenskap som eleverna borde känna sig 

delaktiga i. 

 

Det finns inte så mycket tidigare forskning kring bildsamtalet. De flesta studier kring estetisk 

verksamhet berör den fysiska skapandeprocessen. Med tanke på de nya kunskapskraven 

behövs det fortsatt forskning inom området med tanke på den komplexitet som bildsamtalet 

innebär. Forskningen anser jag behövs ur flera olika perspektiv, både från ett lärar- och 

elevperspektiv samt hur bildsamtalet används i ett lärande- och ett bedömningsperspektiv.  
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Bilaga 1 
 
 

Intervjufrågor om elevernas bildsamtal  
 

 
• Hur upplever (känner) du det att prata om dina arbeten? 

 
• Hur upplever du att det är att prata om andra elevers arbeten? 

 
• Om du upplever att det är svårt, på vilket sätt? 

 
• Om du upplever att det är enkelt, på vilket sätt? 

 
• Vad förväntar du dig av samtalen med din lärare kring dina arbeten under skapandeprocessen? 

 
• Känner du att din skapandeprocess utvecklas i samband med samtalen? På vilket sätt? 

 
• Vilken funktion har samtalen i samband med din skapandeprocess? 

 
 

• För nivå A i kursen BILBIL0 måste följande kunskapskrav nås 
 

Eleven gör välgrundade, nyanserade och komplexa bildtolkningar ur flera perspektiv, redogör 
utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser 
ur flera aspekter i samband med det egna arbetet. Eleven relaterar välgrundat sina tolkningar till 
bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven 
välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade och 
nyanserade reflektioner över bildens funktion. 

 
• Hur tolkar du begrepp som välgrundade och nyanserade bedömningar och välgrundade och 

nyanserade reflektioner i samband med att prata om dina egna och andras verk? Vad betyder orden 
välgrundade och nyanserande för dig? 
 

• Vilken hjälp känner du att du behöver för att kunna nå de högre betygen i dessa kunskapskrav? 
 

• På vilket sätt upplever du att själva samtalet påverkas av att det kommer att bedömas?  
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