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Abstrakt
Wrong can be right, and ugly can be cute.

Kan fel vara rätt och fult vara fint? Denna fråga har kommit till mig då jag undervisat i 

avbildande teckning i bildämnet och hört elever använda orden fel och rätt samt fint och fult 

när de talar om sina egna och andras teckningar. Med detta arbete har jag velat undersöka 

hur man som lärare kan uppmuntra till teckning i bildämnet utan att värdera det för mycket, 

men också om det blir motsägelsefullt när det skall värderas i form av betyg. 

Jag har i min undersökning främst inspirerats av etnografisk undersökningsmetod och har 

genom deltagande observation undersökt elevers val av ord i samband med teckning. Jag 

har även utfört intervjuer med tre bildlärare från olika skolor. Genom en workshop med tre 

informanter har jag utfört en egen påhittad metod i syfte att på ett ”fysiskt plan” uppleva det 

man tecknar genom att måla konturerna direkt på tingen.

I min examensutställning valde jag att visa en installation. Ett litet rum med en fåtölj, en 

lampa och en kostym hängandes i bakgrunden. Allt är vitmålat men med svartmålade 

konturer. Från en viss vinkel i rummet hade jag, innan allt målades, tecknat av allt som en 

helhet i en teckning från en viss vinkel i rummet. Från den samma vinkeln tecknade jag 

sedan åter upp teckningen på de fysiska möblerna. På detta sätt synliggjordes konturerna 

åter i den vita installationen. Syftet var att försöka ge betraktaren upplevelsen av att återse 

min teckning i/på det fysiska rummet. En metod jag, precis som i min workshop använder i 

pedagogiskt syfte som en del av undersökningen i detta arbete.

Nyckelord: Teckning, avbildande, värderande, bedömning.
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1. Inledning

Introduktion

Jag har ett minne från min barndom. Ett sådant ögonblick där allting blir tydligt. Jag är på 

min förskola. Är i 5-års åldern. Jag sitter vid ett av rummens bord som är runt och vanligtvis 

brukar vara det bord där vi äter lunch tillsammans. Jag sitter med mina kompisar och vi 

ritar. Jag ritar ett hus och jag minns att jag just denna dag har fått till taket så bra för att jag 

har fångat hur det lutar in så som det gör på villorna i området där jag bor. Sen färglägger 

jag huset rött och sätter fönster och skorsten på taket. Jag gör även en liten väg som leder 

från dörren och bort mot horisonten. I alla fall, det som händer i just detta ögonblick är 

magiskt. För plötsligt ritar ingen av mina kompisar på sina egna teckningar längre utan 

istället sitter de som en hög över mig och tittar på när jag ritar, ivriga att få veta hur jag har 

fått till det lutande taket på mitt hus. 

Kanske är det så med oss människor att vi av olika anledningar halkar in på olika saker som 

vi är duktiga på, mycket beroende av hur vi uppmuntras till det. Allra mest när vi är barn. 

Jag har alltid efter denna dag fortsatt att rita just för jag vet att jag blir uppmärksammad för 

det. Det är mycket möjligt att jag hade tecknat även utan all den uppmuntran. Men jag tror 

inte att det hade varit lika roligt. Att jag sedan valt att utbilda mig till bildlärare hänger på 

många sätt ihop med allt detta. Mina funderingar kring uppmuntran och glädjen till att 

skapa. Hur viktigt det är.
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Bakgrund

Från grundskolan och upp till nionde klass gick jag i samma klass som en kille. Låt oss 

kalla honom Jonas. Jonas kunde inte alls rita. Och då menar jag ”kunde inte” i den 

bemärkelsen att hans teckningar inte blev vidare likt objektet som avbildades och 

proportionerna stämde sällan. Att han trots detta vid en ganska tidig ålder hade en klar bild 

av sig själv som framtida konstnär hjälpte dock inte hans betyg i bildämnet. Han älskade 

färger och former men det som kom när han tecknade var i vår gemensamma lärares ögon 

inte tillräckligt av vad som krävdes för ett högt betyg i ämnet. Jag tänker tillbaka på hur det 

varit för mig i bildämnet. Hur mycket jag fått köpet genom att kunna teckna. Min bildlärare 

uppmuntrade mig och bejakade mig på alla områden inom bildämnet bara för jag hade 

tecknandet i mig. Jag fick ett högt betyg där. Det fick inte Jonas. 

Jag har funderat över teckningens roll i skolans bildämne. Hur den används och vad den har 

för status bland andra bildframställningssätt. Med status menar jag hur pass tungt det 

tekniskt skickliga i att teckna väger i fråga av bedömning och betygsättning av hela 

bildämnet generellt. Samt vad den förmedlar i form av värderande av ”rätt och fel”. 

Då jag arbetat som bildlärare på olika skolor har jag uppmärksammat hur tecknande som 

teknik har en viss stämpel på sig att vara ett uttryck för att ”göra fint” eller ”så likt som 

möjligt”. Och att elevernas värderingar gentemot varandras teckningar ofta ligger i det. 

Bakgrunden till mitt undersökningsområde kommer också ur ett generellt intresse och min 

fascination för teckning, och då främst avbildande teckning. Jag tecknar mycket och ofta i 

min vardag och har funderat över varför mina teckningar har just det uttryck som de har. 
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Men också över mitt seende av ett objekt eller en omgivning. I min avbildande ritprocess 

har jag ofta kommit på mig själv med att gissa eller anta ett föremåls form och linjer baserat 

på tidigare erfarenheter av ett liknande föremål. Jag fascineras av problematiken och 

motståndet i det. Och hur uttrycket i en teckning påverkas av konflikten mellan det vi tycker 

att vi ser och det faktiska objektet.

Jag har funderat på vilka metoder som finns för att kunna bortse från vad som anses rätt och 

fel i teckning. I syfte att undersöka och att utmana detta har jag utformat en egen 

pedagogisk metod som går ut på att måla föremålets konturer direkt på föremålet. Metoden 

finns med som en del av denna undersökning, i form av en workshop. 

Syfte 

Syftet med min undersökning är att ta reda på vilken roll teckning har i ämnet bild i dagens 

skola, samt se över detta utifrån en historisk infallsvinkel. Jag vill även ta reda på hur olika 

lärare ser på bedömning och betygsättning av teckning i bildämnet.

Jag vill veta vad lärare och elever tycker om att ord som ”fel och rätt” används i syfte att ge 

riktlinjer i teckningsundervisning. Samt vilket språkbruk elever har när de talar om om sina 

egna och varandras teckningar. 
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Jag vill även undersöka min egna pedagogiska metod i form av en workshop. En metod vars 

syfte är att leda bort från kraven om att ”göra rätt”  och göra tecknandet till ett mer 

undersökande moment genom att på fysiskt plan ”uppleva” det man ser.  

Ett alternativt sätt att arbeta med avbildande teckning utan att tala om vad som är rätt och 

fel. Eleven får möjlighet att själv undersöka sitt seende av verkligheten på ett mer konkret 

plan. Vilket i sin tur syftar i att leda bort från antaganden om ”hur det borde vara”, och 

istället fokusera på form och linjer snarare än vad föremålet är eller vad det fyller för 

funktion. I ett större perspektiv syftar metoden till att uppmuntra möjligheter till att etablera 

ett mer avslappnat förhållande till avbildande genom teckning i skolan. Utan att peka så 

mycket på vad som är ”rätt och fel”. Metoden för detta skulle kunna beskrivas som ett 

undersökningsexperiment av aktionsforsknings karaktär.1 Jag vill ta reda på om denna 

metod kan fungera i didaktiskt syfte när man arbetar med avbildande teckning. 

Frågeställning

Hur används avbildande tecknande som metod i dagens skolor? Hur bedöms den, och vad 

förmedlar den för signaler gällande värderingar kring ”rätt och fel” i en skapande process? 

Och kan min pedagogiska metod leda bortom detta? 
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Empiri

För att få en inblick i hur olika bildlärare arbetar med teckning i dagens bildundervisning 

genomförde jag vad som skulle kunna kallas en etnografiskt inspirerad fältstudie.2 Under 4 

olika teckningslektioner i tre olika skolor var jag närvarande som observatör för att notera 

hur elever talar kring sina egna teckningar med varandra samt hur lärarens språkbruk 

används i samband med instruktioner i uppgiften. Jag genomförde även intervjuer med 3 

bildlärare och 6 av eleverna. Intervjuerna med eleverna bestod av 4 killar och 2 tjejer i åk 9. 

Jag har även genomfört en workshop med 3 informanter.

Urval och avgränsning

Främst är det underlaget jag samlat från intervjuer med bildlärare och elever och de 

deltagande i min workshop som jag använt mig av. För mig är de självklara som en viktig 

grund i undersökningen eftersom de har gett mig insyn i bildundervisningen och olika 

infallsvinklar av den roll som teckningen spelar i den idag. 

Den historiska delen av undersökningen syftar till att ge en överblick av teckningens roll i 

ämnet utifrån ett större perspektiv.

Jag belyser delar ur skolverkets läroplaner för att visa vad man som lärare har att gå efter i 

from av stöd när man bedömer elevers arbeten och sätter betyg.
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Workshopen med min egna pedagogiska metod är relevant då den undersöker alternativa 

sätt för avbildande teckning där rätt och fel inte hamnar i fokus.

Jag tar upp ett antal teorier kring visuell perception eftersom vissa av metoderna där kan 

återkopplas med min workshop samt den gestaltande delen av undersökningen.

Metod och tillvägagångssätt

I en workshop med 3 deltagande informanter har jag prövat en metod som, i enkel mening 

går ut på att ”fysiskt” uppleva det man ser genom att måla av ett objekt direkt på objektet. 

Det har gått till följande:

3 informanter sitter vid ett bord. Samtliga har två vita papper framför sig och en varsin svart 

penna en pensel och svart färg. Framför sig har de även varsin vit kaffemugg.

Moment 1: Deltagarna tecknar av sin kaffemugg på sitt papper med en svart penna. (ca 10 

min) 

Moment 2: Deltagarna tar sin kaffemugg och målar in konturerna på den fysiska 

kaffemuggen med en pensel och svart färg från samma vinkel som tidigare. (ca 20 min)

Moment 3: Deltagarna tecknar åter av samma kaffemugg på ett nytt papper med en svart 

penna. Fortfarande i samma vinkel. (ca 10min)                                     

Undersökningens fokus ligger inte i att uppmuntra de deltagande till att uppnå ett mer 

”korrekt” avbildande. Tvärtom vill jag försöka ge dem verktyg att på ett mer konkret plan 
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förstå vad det är de ser när de tecknar av ett föremål. Vart deras seende av föremålets 

konturer faktiskt går när de ser på den från en stationär vinkel. Samt att uppmuntra dem att 

lita på detta utan hänsyn till vad som skulle kunna anses vara ”rätt och fel”. Syftet är 

dessutom att undersöka om övningen på något sätt kan leda deltagarna bort från att göra 

vissa ”antaganden” när de tecknar av ett föremål. Med ”antaganden” menar jag hur vi 

människor ser på föremål utifrån olika omedvetna associationer till liknande föremål vi stött 

på tidigare. Här vill jag få dem verkligen förstå vad de är de ser. Med fokus på linjer och 

form snarare än vad det faktiska föremålet är eller vad det fyller för funktion.

Utifrån inspiration av etnografisk metod3 har jag genomfört intervjuer med tre bildlärare i 

syfte att få en inblick i deras personliga syn på teckning i sin egen undervisning. Om de 

anser att den är viktig och i så fall varför. Samtliga intervjuer gjordes i samtalsform där jag 

genomgående utgick ifrån nedskrivna frågor i samtalet. Syftet med samtalsformen var att 

jag ville hålla intervjuerna lediga och öppna för nya tankar och funderingar hos oss båda/

alla under samtalets gång. Det nedskrivna frågorna var till för hålla samtalen på ungefärligt 

samma spår för sedan att kunna jämföra dem med varandra. Vid sammanställningen av 

samtliga intervjuer letade jag efter likheter och olikheter i vad de sa.  I undersökningen 

benämner jag dem lärare A, B och C.

Jag har intervjuat 6 elever i åk 9. Intervjuerna är i samtalsform och är uppdelade i två och 

sker med tre elever åt gången. I samband med intervjuerna arbetade eleverna med 

avbildande teckning genom rutförstoring. En uppgift och metod som är gammal och 

används för att lättare kunna se de korrekta proportionerna i en bild. Jag ville ta reda på vad 
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eleverna tycker om teckningsuppgifter som denna, som är mer styrd. Samt vad de tycker om 

mer abstrakta uppgifter.

Den deltagande observationen som enligt Stensmo syftar till att fånga en aspekt av en social 

verklighet ”inifrån” 4 ägde samtliga rum under ett antal teckningslektioner där eleverna 

arbetade med olika former av avbildande teckning. Jag uppmärksammade främst språket 

och valen av ord mellan elever, på vilket sätt de talade om sina egna och varandras 

teckningar med varandra. Jag uppmärksammade också språket och ordvalen mellan lärare 

till elever när instruktioner i uppgiftena gavs.

2. Teori och tolkningsram

Perceptionsteorier

En mängd olika teorier har formulerats kring visuell perception genom åren. En av de första 

av bildteoretiker som tog sig an gåtan om avbildande var konstteoretiker John Ruskin, 

1819-1900. För Ruskin var teorierna kring perception alltid en utgångspunkt för avbildande. 

Han trodde på ”ögats oskuld” och menade att hemligheten bakom avbildande var en 

konstnärs naiva förmåga att ”se som att det var för första gången”. Han hävdade alltså att en 

konstnär har som en medfödd förmåga att kapa förbindelserna mellan öga och hjärna och se 

världen nästan som en kamera.5 
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En mängd olika bildteoretiker har vänt sig emot Ruskins teorier och menar på att ett 

avbildande är mycket mer komplext än så. En av dessa är konstpsykologen Rudolf Arnheim 

(1904-2007) vars teorier talade emot Ruskins ”oskyldiga öga” då han hävdade att perception 

även måste påverkas av andra kategorier som vikt, form, läge och smak. En 

bildframställning i Arnheims mening handlar snarare om att läsa in ett mönster som 

överensstämmer med dess struktur. Och att konstnären med hjälp av experimenterande med 

bildmässiga effekter finner vägar att uppfinna en motsvarighet till detta mönster.6

    Betty Edwards (född 1962), är en annan bildteoretiker vars teorier på många sätt 

påminner om Ruskins ”oskyldiga öga”. Och hon gör i sina teorier tydliga kopplingar mellan 

hjärnforskning och avbildande teckning. Edwards som i grunden är verksam bildlärare har 

genomfört en mängd olika övningar med sina elever där de tränas i att teckna med höger 

hjärnhalva. Edwards hävdar att man genom olika metoder kan lura hjärnan att ställa om till 

så kallat H-läge, vilket innebär att vänster hjärnhalva som vi vanligt vis använder för att 

registrera ett objekt är avstängt. Edwards menar vidare att när H-läget tar över ser vi på 

former och linjer utan att göra intuitiva antaganden. Vilket innebär ett mer ”naivt” seende 

där man tecknar vad man faktiskt ser och inte vad man ”antar” att man ser.7 På så vis menar 

Edwards att hennes elevers färdigheter i teckning 

påverkades till det positiva. Ett exempel på en övning där 

det så kallade H-läget träder in är vasen vilket innebär att 

man först tecknar en kontur av ett ansikte som följs av en 

spegelvänd kontur av ett annat ansikte mitt emot. 

Som därmed bildar en vas.                                       Bild 1.
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När den spegelvända konturen tecknas träder H-läget in och man ser inte längre den 

tecknade linjen som två ansiktsprofiler mitt emot varandra. Man ser dem istället enbart som 

linjer som skall stämma överens och bilda symmetri. 

Min egen workshop som har i syfte att undersöka seende och perception har även den sin 

grund i några av dessa teorier. Till exempel påminner idén till övningen på många sätt om 

Edwards teorier av vad hon kallar omställningen från vänster till höger hjärnhalva.8 Den 

syftar precis som min övning i att teckna det man faktiskt ser istället för vad man antar att 

man ser och träna upp ett mer ”avslappnat” förhållande till avbildande teckning. I likhet 

med syftet av min egen metod. 

  

Historik bildämnet

I detta avsnitt vill jag ge en kortare övergripande bild av bildämnets historik. Samt visa hur 

hur ett urval olika föreställningar kring ämnet både lyckats och misslyckats att etablerats 

under åren.

Skolämnet Teckning, som det från början och under en lång tid benämndes, har sina rötter i 

tidigt 1800-tal. Som ett resultat av industrialiseringen och behovet av fler ingenjörer innebar 

det ett högre tryck på skickliga tecknare. Långt in på 1900-talet influerades man av idéer 
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och undervisningsmetoder främst från Tyskland.9 Att ämnet från början och under närmare 

hundra år benämns som teckning säger en del om den centrala plats som tecknande hade i 

ämnet. Mycket inriktades på det tekniskt skickliga i undervisningen.10

Teckningsämnet i grundskolan.

1957 tillsatte riksdagen en skolberedning med uppgift att dra upp riktlinjerna för den 

nioåriga obligatoriska skolan. Under denna tid hade teckningsämnet ingen direkt stark 

ställning bland andra ämnen. Men i det förslag som 1961 presenterades av skoberedningen 

gavs ämnet ett större utrymme. Enligt förslaget skulle alla elever, med undantag av vissa i 

åk 8 och 9, ha teckning två timmar i veckan under hela låg och mellanstadiet. Förslaget som 

presenterades gick sedan i genom i den nya läroplanen för grundskolan Lgr 62. En läroplan 

där det inte någonstans nämns någonting om bildtolkning och bildens funktioner.

   Efter skarp kritik mot de nästan identiska målen för teckningsämnet som lades fram som 

nästa förslag till Lgr 69 presenterades ett alternativt förslag där delvis en ny ämnesinriktning 

skisserade. Bland annat ville man att centreringen kring konstbilder borde ersättas av en 

vidare behandling av all slags bild samt en ökad betoning på miljöfrågor.11 Undervisningen 

borde också, enligt förslaget, inriktas på att göra eleverna medvetna av det kommersiella 

bildspråk som används i samband med reklam, lära eleverna att kritiskt granska olika bilder 

samt lära dem att använda dem i ett pedagogiskt syfte. Först i sista hand angavs att eleverna 
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borde ges möjlighet att uttrycka sig i bild och att undervisningen skulle utveckla deras 

skapande förmåga.  

I målen för Lgr 69 är det tydligt att elevernas fria bildskapande och bildupplevelser får allt 

mer fokus i bildundervisningen. Elevernas skapande förmåga och kunskap inom olika 

tekniker för bildframställning har inte längre samma central plats i ämnet.

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

på att allsidigt utveckla deras skapande förmåga. Den skall därvid ge dem möjlighet att fritt 

gestalta sina iakttagelser och erfarenheter och att utveckla en personlig känsla för form och 

färg”.12

Undervisningen skulle nu ge kunskap och färdighet i bildframställning och bildtolkning 

samt klarlägga bildens funktioner i skilda sammanhang. Den ökade betoningen på 

bildkommunikation berörde främst högstadiet. Momentet ”fritt skapande” kom till som en 

reaktion på det föremålsavbildande tecknandet. Det fria skapandet vilket främst betonades i 

Lgr 62 förblev kärnan av ämnet i låg och mellanstadiet13. Som grund för läroplansarbetet 

inför Lgr 80 låg bland annat de diskussioner om bilden som språk och 

kommunikationsmedel.14  Ämnets roll för självkänsla och identitet förstärks och elevens 

förmåga att uttrycka budskap tillkommer.15

16

12 Lgr 69 s.151

13 Petterson, Åsen (1989) s.104

14 Ibid., (1989) s.114

15 SOU 2007:028 Tydliga mål och kunskapskrav i skolan. s.465



Från teckning till bild

Genom namnbytet i och med Lgr80 fastslogs även ämnets karaktär som ett språkligt ämne 

snarare än ett ”färdighetsämne”.16 En utveckling som skulle kunna tolkas som en teorisering 

av ämnet. I målen för bildämnet kan man där läsa: ”Eleverna skall utveckla sin förmåga att 

självständigt skapa bilder och att tolka och kritiskt granska olika typer av bilder” samt att 

deras ”lust att arbeta med bilder skall stärkas”. Undervisningen skall enligt målen även 

”väcka intresse och respekt för världen i egna och andras konst och kulturmönster”.17 Men 

trots detta låg fortfarande mycket av ämnets tyngd i de olika teknikerna för 

bildframställningen.18

Bildämnet har sedan 60-talet breddats innehållsmässigt till att omfatta alla slags bilder och 

bildmedier. Det betraktas mer som ett ”kommunikationsämne” vid sidan av andra 

språkämnen. Internetts framfart har dessutom gett ämnet ytterligare nya dimensioner med 

sociala medier. Den Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 (NAU03) säger att 

bildämnet är ett ämne i förändring då den kommunikativa delen av ämnet blivit stort, i och 

med att digitala medier utvecklats i rasande fart. Det står även att ämnet är viktigt då elever 

ska kunna kommunicera via bilder och även kunna kritiskt granska dem.19 Ord som 

bildanalys, bildkommunikation och digital bildhantering har blivit allt mer centrala i 
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kursplanen för bildämnet.  Eleverna ska kunna skapa bilder, kommunicera med bilder och få 

uppleva olika uttrycksformer med hjälp av digitala verktyg. Samt få erfarenheter av visuell 

kultur.20 

Läroplaner och kursplaner

I kursplanen för ämnet bild i Lgr11 framgår det att ämnets tyngdpunkt numer ligger i det 

kommunikativa.21 Förståelsen av olika bilder och förmågan att kommunicera egna 

erfarenheter. I syftet framgår att eleven ”skall ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och 

uttrycksformer”. Och att de genom undervisningen i ämnet sammanfattningsvis ”skall ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga 

tekniker och verktyg samt med olika material”. Några mer specifika metoder som kan 

användas för detta framgår inte. Men klart är att ämnet numer syftar till att vara mer 

undersökande.

Som en del i Lgr11 medföljer ett bedömningsstöd i syfte att underlätta för bildlärare att 

bedöma elevers kunskaper i ämnet.22 Där är det tydligt att det är vad bilderna kommunicerar 

som ska vara det främsta underlaget för bedömning. Samt hur eget ansvar och 

dokumentationen av arbetsprocessen skall bedömas genom formativ bedömning. 
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Den pekar även på vikten av att som lärare i ämnet känna till de teorier och perspektiv som 

finns i forskningen av den. Bland annat att hur bedömning i bild har förändrats och 

utvecklats över tid. Men också hur forskning visar på att bildlärare kan ha olika syn på 

ämnet.

Tidigare forskning 

Ulla Lind som är lärare på Konstfacks bildlärarutbildning tar i uppsatsen Vad är det för fel 

på dålig smak? upp ämnen rörande betygsättning och bedömning av elevbilder inom 

bildämnet. Hon ser ämnet bild som ett kommunikativt och språkligt ämne och menar att den 

utifrån den semiotiska bildspråkliga teorins perspektiv kan ses som en språkutvecklande 

process. Vidare jämför Lind det bildspråkliga avbildandet med vad som inom verbalspråket 

är att beskriva något.23 I undersökningen utgår hon från semiotisk bildspråklig teori.24 

Bakgrunden till undersökningen säger hon vara den komplexa situation hon alltid upplevt 

sig i när det kommer till bedömning, utvärdering och betygsättning av olika elevers 

prestationer.25 Lind ifrågasätter huruvida personlig smak och värdering medvetet eller 

omedvetet kan påverka bedömningen av elevers alster. 
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Eftersom att bildundervisningen enligt Lind mer skulle kunna ses som en språkutvecklande 

process, har hon för att lättare kunna bedöma en elevs språkliga utveckling utformat ett 

hjälpmedel för bildlärare i form av en analysmetod för att göra bedömningen mer konkret 

och rättvis.26 I undersökningen vill Lind ta reda på om, och i så fall hur bildlärare använder 

sig av liknande metod vid bedömning och betygsättning av elevers teckningar. Resultatet 

visade dock att fem av de sex medverkande bildlärarna inte använder sig av någonting 

sådant. 

 Anledningen till detta tror Lind kan bero på att värderingsunderlaget för betygsättning vid 

tiden för undersökningen i högsta grad är osynlig eller otydlig för läraren. Ett resultat av 

bildämnets vida struktur och att ämnet växt både på djupet och bredden. Någonting som 

Lind också tror påverkar hur olika bildlärarna uppfattar sitt ämne, vad det skall innehålla 

och vad som skall värderas viktigt.27

2. Bearbetning och analys

Iden till denna undersökning kom till mig genom tankar om avbildande teckning. Varför 

mina egna teckningar har utryck som de har. Genom det kom jag då på min egen 

pedagogiska metod. Jag började fundera på hur den kan användas i undervisningssyfte för 

att leda bort från krav och värdering i teckning. Utifrån det ville ta reda på hur bildlärare 

jobbar med teckning i skolan idag. 
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Samtal med Lärare

Jag har gjort besök på tre olika skolor där jag träffat tre bildlärare. Under besöken har jag 

varit ute efter att få en inblick i hur man använder sig av teckning i bildundervisningen idag. 

Genom deltagande observation har jag observerat elever och lärares språkbruk under 

lektionerna. I intervjuer med lärare och elever har de fått berätta om teckningens roll och 

upplevelser om den i undervisningen. Jag vill börja med att berätta kort om bildlärarna för 

att ge en inblick i hur de arbetar.

Lärare A arbetar med grundskolans lägre åldrar på en skola i en närförort till Stockholm 

med barn upp till åk 5. Enligt henne fyller teckningen många syften i undervisningen. Dels 

är det erfarenhet, eftersom den enligt henne ökar elevernas förståelse av världen. men den 

den är också ett bra medel för att få vara medskapare av den. Hon tror dessutom att 

tecknande är nyttig hjärngymnastik och att man kan kan bli klokare av det eftersom man blir 

tvungen att analysera det man ser. Hon menar även att det är ett av det bästa av metoder att 

ta till för att visa eller dela med sig av någonting i sin egen världsbild. Speciellt när det är 

något som kanske är svårt att sätta ord på, som en känsla eller en upplevelse.

I sina uppgifter blandar hon gärna den fria teckningen med den ”styrda” som då innebär 

läran om perspektiv, skuggning och ljussättning. Det händer att hon då gärna även blandar   

in tredimensionella moment i det. Redan i ettan tar hon in läran om perspektiv i uppgifterna 

och hon ser inte perspektivet som någonting direkt negativt att ha med i undervisningen. 
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Hon menar på att det skulle bli konstigt om man aldrig fick prata om vad som är fel och 

rätta till det. 

Lärare B arbetar på en grundskola i en förort till Stockholm som undervisar i åk 7-9. Hon 

använder mest teckningen som metod för fristående uppgifter. Ibland som en del i en 

process, men som då oftast innefattar enbart teckning. Fokus hamnar mycket på det 

tekniska, och betygsätts också till stor del därefter. Eleverna får i uppgifterna bland annat 

experimentera med hur blyertsens mjukhet och hårdhet kan ge uttryck åt teckningens olika 

karaktärer. Hon arbetar med att lära eleverna tekniker för skuggning och ljus. Hon ser inget 

fel i att teckningsuppgifterna ofta är styrda och jobbar mycket med perspektiv och 

proportioner. 

Lärare C arbetar på en grundskola i Stockholm och undervisar elever i åk 5-9. Nästan 

uteslutande arbetar han med teckning som metod för att skissa upp idéer för att förstå det 

tredimensionella. Något som de flesta av hans uppgifter tillslut landar i. Sällan använder han 

enbart teckning som fristående uttrycksteknik i en uppgift där enbart det bedöms. Men han 

ser ändå teckningen som ett av det bästa verktygen för att utrycka visuella visioner och 

tycker därför den bör ha relativt stor plats i bildundervisningen. Just perspektiv är kanske 

inte någonting han finner viktigt i ett bedömningssyfte utan mer för att lära sig att förstå det 

rumsliga och därigenom kunna arbeta vidare med det. Han anser också att semiotiken i 

teckningen är av stor vikt för att kunna kommunicera känslor och berättelser. 

I de tre samtalen blir det tydligt att teckning på olika sätt fortfarande har en central plats i 

ämnet. Hur den används, och hur olika betygsgrundande den är.
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En av lärarna använder teckning i undervisningen nästan enbart som en metod för eleverna 

att skissa upp idéer eller visioner i tidigt stadium av en uppgift som vidare skall utvecklas i 

3-Dimensionellt skapande. Väldigt sällan jobbar han med fristående teckningsuppgifter som 

enbart stannar där och bedöms enbart för det. Men trots detta vill han vara tydlig med att 

den tidiga skissen absolut är relevant i den slutgiltiga bedömningen eftersom den är en del i 

elevens process och visar tydligt om elevens visioner har kommit fram i det färdiga 

resultatet. Vidare anser han att perspektivet i en teckning är ett bra verktyg för att att 

tydligare kunna redogöra för sin vision på ett tidigt plan. Annars är det ingenting som han på 

något sätt bedömer sämre eller bättre i bemärkelsen av ”fint och fult” och kan inte påverka 

betyget.

Någonting som samtliga tre bildlärare var bekanta med är elevernas brist på tålamod med 

sina teckningsuppgifter. De vill gärna att det ska gå snabbt och att teckningarna ska bli så 

likt originalet som möjligt. Den stress de upplever att eleverna känner inför detta tror de är 

anledningen till att de många gånger ger upp. En lärare förklarar: 

”Elevernas uppfattning av vad det innebär att ’rita bra’ är enligt dem är att det ska bli ’så likt 

som möjligt’. De höga kraven de har på sig själva får dem att tröttna. Ofta vill de teckna av 

bilder som de tar hem från google i mobilen utan att vara medvetna om hur dessa bilderna 

kommit till eller hur mycket tekniskt jobb som kanske ligger bakom dem”. 28

En annan lärare menar att det på grund av detta är bra med mer styrda uppgifter i teckning. 

Hon menar att man då fångar upp de elever med höga krav på sig själva genom att istället ge 
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dem tydliga riktlinjer. ”Just de tekniska uppgifterna fungerar väldigt bra just för de elever 

som inte tycker om att teckna. De behöver tydliga verktyg och riktlinjer kring just rätt och 

fel. När de lyckas blir de glada. Då växer deras lust.” 29

Bedömning 

Det är tydligt att rollen som teckningen har i undervisningen hos dessa tre lärare skiljer sig 

märkbart. Så även bedömningen av den. I samtalen med bildlärarna talar vi om det 

komplexa i bedömning av elevers teckningar och hur de förhåller sig till det. Samtliga håller 

med om att att själva bedömningsbiten i yrket är svårt och att skolverkets betygsunderlag 

kan kännas godtyckligt och är inte jätte tydliga att tolka. Men annars förhåller de sig ändå 

rätt olika till saken. En lärare bedömer elevernas teckningar enbart utifrån vad den berättar 

och undviker att titta så mycket på elevens tekniska färdigheter.30 

Den andra arbetar mer formativt med dokumentation och använder aldrig enbart teckning 

som en betygsgrundande metod utan bedömer hela arbetsprocessen från skiss till färdigt 

arbete. Han menar att om elever som har motoriska svårigheter ändå kan få ihop ett större 

arbete, så ska inte teckningsbiten ha så stor betydelse.31 

Den sista läraren arbetar just mycket med det tekniska i sina teckningsuppgifter. Hon 

bedömer elevernas alster utifrån vad hon med egna ord kallar sitt ”konstnärliga öga”. Och 

anser att hon genom sin långa arbetserfarenhet har fallenhet för att se när en elev ”har det 
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lilla extra”. Men tilläger även att kriterierna i hennes uppgifter ofta är tydliga och konkreta 

för eleverna.32 Ingen av lärarna använder sig av något liknande analysmetod som Lind 

beskriver i sin undersökning.33

Samtal med elever  

Samtalen med eleverna sker just en dag då de arbetar med avbildande teckning på lektionen. 

Var och en har fått välja ett valfritt porträtt av en person och skrivit ut bilden i gråskala. 

Sedan delar de upp bilden i rutor 1x1 cm med blyerts som de mäter upp med linjal på 

originalet. Rutor dubbelt så stora mäts sedan upp på ett annat vitt A3-papper. På så sätt 

framträder de exakta måtten för vart linjerna och skuggorna i bilden skall gå. Metoden är 

gammal och används för att lättare kunna se de korrekta proportionerna i en bild.

Jag frågar eleverna om denna eller liknande uppgifter är vanligt förekommande på deras 

bildlektioner, samt vad de tycker om dem. De svarar att det är rätt vanligt förekommande, 

och nästan alla säger att det föredrar denna typ av uppgifter just för att de då har någonting 

att ”följa” och på så sätt också vet vad läraren vill ha. En elev förklarar:

”Då är det konkret vad som krävs av en för att få ett bra betyg. Kriterierna är inte lika 

luddiga som när det handlar om fri teckning. /---/ Det skulle vara kul med mer fria uppgifter 

i teckning men då är det svårare att få det ”fint” och det ger inte ett lika bra betyg”.34
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Eleverna anser alltså att styrda uppgifter är lättare än de som är mer fria, för då vet de inte 

riktigt vad de ska göra, och då blir det sällan ”snyggt”. Det framgår tydligt i samtalen att 

detta med att det ”ska bli snyggt” är någonting som är viktigt. Jag frågar dem varför, och 

någon svarar att det mest är för att man vill känna sig nöjd med teckningen och ”ingenting 

som man måste skämmas för”. Och med ”snyggt” menar de alltså att det ska bli likt. Så som 

man har tänkt det i huvudet. 

Några andra elever jag talar med håller inte med om att de styrda teckningsuppgifterna är att 

föredra framför de av mer friare karaktär. Någon säger att de inte är så roliga. Främst i 

början just för att de är så uppstyrda, och att det både är ”svårt och dumt att det måste bli så 

exakt.” Några utrycker en önskan om att få jobba med mer abstrakt teckning. Någonting de 

säger att de nästan aldrig fått lära sig någonting om. Även om de ibland upplevt att 

utrymmet funnits till att göra det av vissa uppgifter.

De säger även att de tycker det är svårt med uppgifter där man arbetar mycket med 

perspektiv. Som till exempel stilleben. När jag frågar varför svarar de att det är svårt att få 

det att bli ”perfekt”. Då föredrar de uppgifter som rutförstoring då det är lättare att få det att 

bli mer likt. 

Vid samtalen med eleverna får jag förståelse för att de känner press på sig att prestera i olika 

ämnen för att få bra betyg. En elev säger att det är otydligt vilka kriterier de blir bedömda 

för i vissa teckningsuppgifter. Men de upplever ändå att teckning som uppgift kan ge ett 

högt betyg om man anstränger sig ”lite extra”.
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Språket i klassrummet

Jag sitter med under en lektion lektioner i åk. 9.35 Jag observerar eleverna samt lyssnar till 

deras språkbruk då de talar om sina teckningar. Jag lyssnar till lärarens ordval då denne ger 

sina elever instruktioner. Under lektionerna arbetar de med den rutförstoringsuppgift som 

jag tidigare beskrivit. Jag observerar att porträtten som eleverna individuellt valt att arbeta 

med till mestadels är föreställande Hollywood-stjärnor eller fotbollsspelare. Samtliga bilder 

ser ut att vara photoshopade till perfektion. 

Många av eleverna arbetar på bra och verkar fokuserade så snart lektionen börjat, men några 

har svårt att komma igång och koncentrationen är dålig. Många uttrycker öppet sin 

frustration när någonting inte blir som de tänkt sig med teckningen. ”Asså jag kan fan inte” 

eller ”det blir inge bra.” hörs bland annat. Många ber om hjälp från läraren för att komma 

vidare i uppgiften och stundvis är det kö fram till katedern där hon sitter och ger tips för att 

de skall komma vidare. Hela uppgiften med rutförstoring handlar på många sätt om att få till 

det perfekta och känns nästan lite som att ”fuska” sig till rätt proportioner eftersom man 

mäter ut de exakta måtten i teckningen. Sen handlar det även mycket om handlaget i 

tecknandet och hur man får fram gråskalor i skuggningen. Det är en uppgift med nästan 

uteslutande fokus på det tekniska. Ord som upprepas pågående genom hela lektionen är 

värderande ord som snyggt och fult, men också bra och dåligt. Jag hör även hur vissa elever 

fråga läraren saker som ”får jag ett bättre betyg då, om jag gör så?”. Jag hör också ord som 

systematiskt, och handlag upprepas av läraren. Men samtidigt uppmuntrar hon eleverna att 

ge bilden ett personligt uttryck. ”Man ska se att det är du som har gjort den.” 
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Ett ord som återkommande gånger hördes både i samtalen med eleverna och i den 

deltagande observationen var ”fint”. Uttryck som ”det blir inget fint” eller ”man är nöjd 

över teckningen om den är fin” var något jag reagerade på. Jag frågade dem vad de menar 

när de säger att en teckning blir ”fin”. Ett av svaren jag fick var att ordet ”fint” mer handlar 

om att ”göra rätt”. Och att ”om det blir rätt så är det fint och blir det fel så är det fult”. Men 

då menar de alltså det som anses ”rätt” är att det ska bli så likt som möjligt.  En annan elev 

förklarar att ”fult och fint” mer handlar om betyget. Att det blir ”fult” skulle ge ett lågt betyg 

och att det blir ”fint” ett bättre.

Jag är även med på ett antal teckningslektioner med 3:or på en annan skola. De arbetar med 

surrealismen och skall helst teckna någonting fritt ur fantasin som kan knytas an med just 

det. Från läraren har de tillåtelse att söka upp en bild på internet och teckna av om de vill. 

Några väljer det senare alternativet men de flesta väljer ändå att teckna helt fritt. Jag 

observerar språket i klassrummet.

Samtal mellan två elever och läraren36

Elev 1 - ”Guud vilken fin häst!”

Elev 2 - ”Nä förutom dens fula ben /---/ jag behöver hjälp!”

Lärare - ”Titta vad fint, dedär är ju jätte fint.”

Elev 2 - ”Men nä hur ska jag göra?”

Lärare - ”Ja jag kan inte heller rita så bra, men jag kan visa, kolla här.”

Efter lektionen talar jag och läraren om orden jag observerat under lektionen. Vi är ense om 

att det inte sällan är värderande ord. Något som hon tror att det som lärare kan vara svårt att 
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komma bort ifrån. Hon förklarar: ”Det är ett sätt att uppmuntra när man använder ord som 

fint eller bra, och det ser jag inte något fel i. Men jag tycker också att det är nyttigt att 

använda andra ord när man ger instruktioner eller uppmuntrar eleverna. Ord som 

”spännande” eller ”intressant” är till exempel mer beskrivande än värderande.37

En alternativ metod

Jag började min undersökning med att utforma den pedagogiska metod vilken jag sedan 

genomförde i form av en workshop tillsammans med tre deltagande informanter. 

 En metod som går ut på att själva görandet är syftet i uppgiften och ingenting är rätt eller 

fel. Genom övningen ville jag ta reda på om de deltagande upplevde att deras sätt att 

uppfatta föremålets form och linjer förändrades den andra gången de tecknade av den. Jag 

ville även veta om de tyckte att det var ”lättare” att rita av den då. 

3. Tolkning och resultat

Jag började min undersökning med frågorna: Hur används avbildande tecknande som metod 

i dagens skolor? och Hur bedöms den och vad förmedlar den för signaler gällande 

värderingar kring ”rätt och fel” i en skapande process? Samt Finns det några pedagogiska 
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metoder inom området för att komma bortom det? Här kommer jag nu redogöra mitt resultat 

av dessa frågor.

Rätt och fel i en skapande process. 

Det har blivit tydligt i mötet med bildlärarna att teckning fortfarande har en central plats i 

bildämnet idag. Även om den bland dessa tre lärare används på olika sätt för olika syften i 

uppgifterna. Värderingsord som rätt och fel ansåg de vara nästan oundvikligt att inte 

använda i undervisningssituationer. Både bra och dåligt tyckte de, beroende på hur man ser 

det. 

En av lärarna menar att man genom att använda perspektiv i undervisningen i ett tidigt 

stadium ger elever med vissa svårigheter för teckning verktyg att komma vidare i olika 

uppgifter. Att lagarna kring rätt och fel kan användas som ett sätt att uppmuntra eleverna på 

ett konkret plan och därigenom visa att det faktiskt kan göra rätt. Att de kan. Och att det 

genom det blir konkret. Därigenom får de sedan självförtroende att våga mer och ta risker i 

den fria teckningen.38

En annan lärare ser det som ett bra verktyg för elever att finna motivation i uppgifterna. 

Någonting som ger självförtroende. Med perspektivets ”lagar” menar hon att uppgiften blir 

mer konkret och man kan locka eleverna med att visa dem att det faktiskt kan och att det blir 

”rätt”. Hon talar om hur många elevers fokus gärna ligger i att det ska bli just ”rätt” i den 
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bemärkelsen att bli så ”likt som möjligt”. och blir det inte det så ger de gärna upp. Då är 

perspektiv ett verktyg att använda sig av för att uppmuntra dem till att de faktiskt kan 

mycket mer än vad de tror.39

Vidare menar hon att perspektivet, eller det som skulle kunna kallas för ”rätt och fel”, inte 

behöver vara någonting direkt negativt att ha med i undervisningen. ”Det skulle ju bli 

knäppt om man heller aldrig rättar till fel”.40 Men hon menar ändå att det är viktigt att det 

inte får för mycket fokus. ”Tyngdpunkten i undervisningen ändå alltid måste ligga i glädjen 

och lusten till att skapa”.

Också eleverna håller med om att det är bra med perspektiv och tydliga direktiv för vad som 

är att göra ”rätt och fel” i en teckning. Utifrån bedömnings och betygsperspektiv menar 

några av dem att det är tryggt att veta vad som krävs och förväntas av en. Men de säger 

också att det är kul när det blir ”rätt” så att man kan känna sig nöjd med teckningen.41 

”Ordvalet fint och fult betyder egentligen mer rätt och fel. Och att när det blir rätt är det fint, 

och när det blir det fel är det fult”.42

Under min deltagande observation upplevde jag det som att många elever strävar efter att få 

sin teckning så likt originalet som möjligt, och att få den att se ut ”som på riktigt”.43
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Bland lärarna i undersökningen som undervisar i högre grundskolan upplevs en fixering 

bland eleverna när det kommer till att teckna av någonting”perfekt likt”. En lärare berättar 

att eleverna har så höga krav på sig själva att de ofta ger upp redan innan de har börjat. Hon 

berättar:

”Det är då man börjar undra om det kan finnas en fara i att uppmuntra perspektiv och lagar 

för rätt och fel för mycket. Kanske får det eleverna att tro att det är allt teckning måste 

handla om. Att göra någonting så verkligt som möjligt. Att det absolut måste vara ‘rätt’. 

Annars är det fel.”44 

En av anledningarna till denna ”perfekt fixering” när det kommer till avbildande teckning 

tror samma lärare beror på internet och bilders tillgänglighet i samhället och undervisningen 

idag. ”De ser perfekt retuscherade bilder av sina idoler och förväntar sig kunna göra 

likadant”.45

Att avleda kraven

Syftet med min egna pedagogiska metod är att försöka avleda från dessa krav som elever 

verkar känna inför avbildande teckning i undervisningen. Jag vill genom övningen träna 

eleven till att bryta ner tecknandet till att enbart handla om uppfatta vad man ser. Utan att 

värdera det. Lite som Betty Edwards övning med vasen. I den tränar vi att teckna med höger 
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hjärnhalva och teckna det vi ser utan att tänka så mycket på vad det är vi ser.46 Jag ville ta 

reda hur hur min egna pedagogiska övning skulle kunna fungera i ett sådant syfte. 

Upplevelsen från samtliga deltagare var att de sa sig kunna uppfatta objektets former och 

linjer på ett mer konkret plan den andra gången de tecknade av föremålet. Alltså bättre än 

den första gången. Dessutom upplevde de att det gick snabbare att teckna föremålet andra 

gången och att teckningarna då blev ”slarvigare” i den bemärkelsen att det kändes lite mer 

avslappnat.

En av deltagarna förklarar:

”Det kändes enklare att rita av sista gången för då behövde man bara tänka i två steg. Den 

första gången behövde man tänka i fyra steg. /---/ Men andra gången, då var det bara två 

steg, för då behövde man bara se den och då visste man vart konturerna var på en gång och 

då var det bara att rita”.47
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2. Pedagogisk workshop                                                            Foto: Susanne Dovhage

Vidare sa de att övningen kändes som meditation och att man blev lugn av den. 

Ingen av de deltagarna har tecknat av på liknande sätt tidigare i någon bildundervisning. 

Även om de tyckte att metoden kändes annorlunda säger de att de tror att den skulle kunna 

fungera bra som övning i klassrumsundervisning.48

4. Slutdiskussion

Det har visat sig genom denna undersökning att teckning som metod i bildämnet lever kvar. 

Även om den i dagens undervisning används på olika vis. Mycket beroende av hur läraren 

själv väljer att använda den och hur mycket. Men klart är att den kan användas till mycket. 
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Att beskriva, förklara, uttrycka, leka, lura, visa eller berätta. Den används för att lära sig att 

se och att förstå. Men också till viss del fortfarande för att träna handlag och teknik. Och det 

verkar tyvärr handla mycket om att det ska bli just ”snyggt” för att det ska duga. Det säger i 

alla fall de elever som jag talat med i denna undersökning om sina egna teckningar.

När jag suttit med under lektionerna som observatör och hört eleverna slänga ur sig olika 

värderingsord om sina egna eller varandras teckningar har jag tänkt på att ingenting, eller 

väldigt sällan talas det eleverna emellan om vad bilderna kommunicerar i form av händelser 

eller berättande. Om man ser över de centrala målen i bild i grundskolan idag kan man 

tydligt se hur den berättande och bildanalytiska delen tagit större plats. Desto mindre finner 

man om redskap för bildframställning och tekniska färdigheter i olika tekniker.49 Lärarna 

skall alltså bedöma elevers teckningar först och främst efter vad de berättar. Så varför 

fortsätter elever att lägga sådant högt värde i färdigheter samt vad som är snyggt och fult i 

en teckning? Kanske bör det nya bedömningsunderlaget i bild först etableras starkare och 

mer entydigt hos lärarna för att även eleverna ska lära sig uppmärksamma och lägger mer 

värde i det kommunikativa budskapet i varandras och sina egna teckningar. 

 

Som Lind beskriver i hennes undersökning upplevde också jag att det finns någonting 

spretigt i hur enskilda bildlärare uppfattar sitt eget ämne.50 Hur de lyfter fram, värdesätter 

och bedömer delar i ämnet olika. Särskilt teckning.  Även om det är tydligt att den 

kommunikativa delen i av all bildframställning skall ha mer fokus så har det i sin tur gjort 
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att bedömningsdelen blivit än mer luddig. Någonting som de tre bildlärarna i min 

undersökning håller med om. 

Lind ställer sig frågan om det inte finns en risk att man som lärare kan se på teckningar och 

gå miste om den kommunikativa och berättande delen av dem bara för att den tekniska 

förmågan inte uppfylls.51 Att framställa bilder och kommunicera med bilder kan enligt Lind 

ses som språkhandlingar. Och bildundervisningen skulle enligt henne kunna ses som en 

språkutvecklande process, och borde därför bedömas utifrån det. För att kunna bedöma en 

elevs språkliga utveckling utformade Lind i sin avhandling ett hjälpmedel för bildlärare i 

form av en analysmetod för att göra bedömningen mer konkret och rättvis.52 

Tyvärr  har det aldrig funnits något motsvarande hjälpmedel för bildlärare att ta del av hos 

skolverket. Någonting som jag tror kanske skulle vara nödvändigt för att göra bedömningen 

mer konkret för lärare och elever.

För min undersökning visar att de som hamnar i kläm av denna otydlighet är främst 

eleverna. Eftersom det hos dem verkar finnas en förfrågan av tydlighet. Precis som lärarna 

tycker de att kunskapskraven är luddiga. Kanske är det därför de föredrar konkreta 

teckningsuppgifter där det tydligt framgår hur de skall göra för att det ska bli ”rätt”.

Som lärare vill jag uppmana mina elever till att undersöka, utmana och våga ta risker. Jag 

vill, om det vore möjligt att de skall ”göra” snarare än ”tänka”. Då känns det tråkigt att 

behöva redogöra betygsmatriser och peka på rätt och fel redan innan de börjat med 
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uppgiften. Men kanske är det tyvärr så att det i undervisningen måste finnas tydliga direktiv 

i form av ”rätt och fel” för att eleverna ska veta vad som förväntas av dem, samt att vi lärare 

behöver ha någonting konkret att gå efter när det kommer till bedömning. Det finns en 

motsättning i allt detta.

 

Direktiv och tydlighet gentemot elever behöver givetvis inte enbart vara negativt. Inom 

undervisning i teckning har det enligt en av bildlärarna i undersökningen visat sig vara bra 

för elever som är svåra att motivera. De som enligt henne behöver tydlighet för att komma 

vidare i uppgiften.53  Också flera av eleverna håller med om att det är bra med tydliga 

direktiv för vad som är ”rätt och fel” i teckning. Utifrån bedömnings och betygsperspektiv 

menar några av dem att det är tryggt att veta vad som krävs och förväntas av en.54

Men hur kan man då undervisa i avbildande teckning i skolan utan att använda ord som ”rätt 

eller fel” men ändå vara tydlig? Skulle min pedagogiska metod kunna fungera i didaktiskt 

syfte till det? Upplevelsen av själva metoden tycks enligt de som medverkande i den, hjälpa 

att uppfatta objektets form bättre, som på så sätt göra det lättare att teckna dess form på 

pappret. Det var enligt dem enklare att avbilda föremålet på pappret andra gången. Det vill 

säga efter att de målat konturerna på den. Genom övningen fick de en närmare, mer direkt 

dialog med föremålet. Som de själva sa, att det var som att de ”fattade formen bättre.” 

Jag menar att om man kontinuerligt jobbar med övningar som denna i bildämnet från en 

tidig ålder skulle det kunna hjälpa att etablera ett mer avslappnat förhållningssätt hos elever 
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när man arbetar med avbildande teckning. Eftersom det till övningen hör till att 

värderingsord inte används och det finns inget rätt eller fel. Det praktiska görandet i 

uppgiften är hela dess syfte. Jag skulle vilja beskriva det som att det sker ett så kallat ”tyst 

lärande”. Bengt Molander beskriver ”det tysta” som ”det ordlösa” överförandet av 

kunskaper,  eftersom det inte handlar om språkliga formuleringar utan om att göra och 

genomföra uppgifter.55 Och att det genom praktisk kunskap skapas och överförs kunskaper 

genom föredöme, övning samt personlig erfarenhet. Med övningen och genom det ”tysta 

lärandet” vill jag tro att en mindre kravfylld inställning till avbildande teckning kan skapas i 

klassrummet. 
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