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Bilden på framsidan är skapad av en elev som har gjort bilduppgiften Om det här då det där.
1
  

 

Abstrakt 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag som bildlärare kan skapa förutsättningar för 

lärandet av programmering i bildämnet. Detta undersöker jag genom att designa tre 

bilduppgifter som har med programmering att göra. Min frågeställning är: 

Hur kan jag som bildlärare skapa förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet? 

För att undersöka denna fråga kommer jag att fokusera på dessa underfrågor: 

Vilka är mina intentioner kring förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet? 

Hur kan jag iscensätta mina intentioner? 

Hur upplevs mina iscensättningar? 

Min designprocess består av tre steg. Först identifierar jag problem inom lärandet av 

programmering i skolan. Detta gör jag med hjälp av tidigare forskning i form av två 

avhandlingar. Ett problem som beskrivs är att många lärare anser att inte alla elever kan 

uppnå godkänt betyg och att en förändring i pedagogiken inte hjälper.
2
 I våra skolor är det 

även vanligt med ett fokus på lärandet av syntax samtidigt som lärandet av problemlösning 

hamnar i baksätet.
3
 Att kunna programmera handlar allt för ofta om att bara kunna skriva kod. 

De problem som jag vill lyfta fram i mitt arbete är: 

1. Ordet programmering betyder olika saker för olika personer. 

2. När vi lär oss programmering ligger fokus på syntax istället för problemlösning. 

För att undersöka dessa problem så vill jag: 

1. Synliggöra vad programmering betyder för mig.  

2. Lägga fokus på problemlösning och ett undersökande av programmering. 

                                                 
1
Bild 1. 

2
Rolandsson, Lennart (2015), Programmed or not, Stockholm: KTH, s. 57 ff. 

3
Winslow, Leon E (1996), Programming pedagogy – A psychological Overview, New York: ACM, s. 21. 
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I nästa steg designar jag tre bilduppgifter. De är inspirerade av lärare, konstnärer och min 

egen konstnärliga utbildning. De programmeringsverktyg som bilduppgifterna låter oss 

undersöka är: Instruering, slinga och selektion. I sista steget av min designprocess så testar jag 

bilduppgifterna med tre elever. Tillsammans undersöker vi hur uppgifterna fungerar och 

kommer på förslag på förbättringar eller vidareutvecklingar. Vi diskuterar vad programmering 

är och vad dessa bilduppgifter berättar om programmering. Samtidigt som jag har utfört denna 

undersökning så har jag arbetat med en gestaltning som har med programmering att göra. Jag 

har programmerat en robotarm som ritar en slumpmässig linje vid ett tryck på en knapp. I 

denna gestaltning så är problemlösning i fokus och jag har programmerat armen utan kunskap 

om programspråkets syntax. Jag har undersökt samma programmeringsverktyg som 

bilduppgifterna handlar om. Error Syntax är titeln på detta arbete och min gestaltning. Det är 

en ordlek där jag vänder på felmeddelandet syntax error. Jag vill flytta felet från människan 

till syntaxen. Med detta perspektiv vill jag påstå att det vi behöver för att kunna programmera 

är bara lite nyfikenhet och kreativitet. 
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Pro|gramm|era v. –de | utarbeta program för dator; programmerad undervisning med 

självstudiematerial o. tekniska hjälpmedel efter ett i steg ordnat program.
4
 

Syntax error(svenska: syntaxfel) är inom datavetenskap ett felmeddelande som uppstår när 

ett program inte är skrivet enligt syntaxreglerna för programspråket i fråga. Dessa fel beror 

ofta på stav- eller skrivfel och är sällan resultatet av ett logiskt tankefel. Om ett syntax error-

meddelande uppkommer under kompileringen av programmet, behöver källkoden rättas innan 

kompileringen kan slutföras korrekt.
5
 

Onsdag morgon den 13 januari. Jag lyssnar på radion. P1-morgon sänder en skoldebatt. Maria 

Lantz, rektor på konstfack, och Karl Alfredsson, före detta lärare och rektor men numera 

konsult i utbildningsfrågor, diskuterar om slöjd bör bytas ut mot programmering i skolan. 

Karl Alfredsson vill att vi har mer programmering i skolan och gärna på bekostnad av 

slöjdämnet.
6
 Maria Lantz föreslår att programmering passar bättre i andra ämnen. Hon 

nämner bildämnet som exempel.
7
 Det är nu jag börjar fundera på hur det skulle kunna se ut. 

Programmering i bildämnet. 

Error Syntax, ett undersökande arbete om hur vi kan skapa förutsättningar för programmering 

i bildämnet. Genom att vända på orden i ett felmeddelande, från syntax error till Error Syntax, 

flyttar vi på felet. Det är inte människan det är fel på utan det är den krångliga syntaxen som 

bör ändra på sig. 

 

 

 

                                                 
4
Svenska akademien ordlista över svenska språket, svenskaakademien.se (10-02-2016). 

5
Syntaxfel – Wikipedia, sv.wikipedia.org/wiki/syntaxfel (10-02-2016). 

6
”Gör programmering till ett eget ämne”, dagenssamhalle.se, 02-02-2016. 

7
Skoldebatt: ska slöjden bytas ut mot programmering? – P1-morgon | Sveriges Radio, sverigesradio.se, 02-02-

2016. 
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1.2 Bakgrund 

IT introducerades i svenska skolan under 1970-talet och har sedan under en lång period 

förändrats minimalt. Samtidigt har IT i samhället förändrats mycket. 2014 gjordes en svensk 

utredning som visade på behovet av ”digital kompetens” i skolan. Utredningen visar bland 

annat att skolans syn på IT måste förändras. Det som behövs är mer ämnesdidaktisk kunskap 

för lärare. En ämnesdidaktisk kunskap som visar på något bortanför datorer och mjukvara.
8
 

Efter denna period av stiltje så händer det nu en hel del och idag pågår det en utveckling i 

rasande fart. Nya pedagogiska verktyg skapas, testas och används i workshops, på museum 

och i skolor.  

 

1.2.1 Pedagogiska verktyg 

Ny hårdvara som till exempel Arduino, Raspberry Pi, Quirkbot, littleBits, Lego Mindstorms 

och en massa olika robotar gör det möjligt att på ett lekfullt sätt testa programmering och göra 

kopplingar till vad som sker utanför datorn. Arduino, Raspberry Pi och Quirkbot är små enkla 

datorer som går att programmera. LittleBits är ett modulsystem med elektroniska 

komponenter som lätt går att koppla ihop för att testa en krets. Lego Mindstorms och de olika 

robotarna som finns låter oss undersöka hur vi ger instruktioner till maskiner. Mjukvara så 

som Scratch, CODE och LabVIEW ger möjligheter att programmera på nya sätt. Vad 

programmering är och kan vara undersöks genom att skapa nya programspråk. Programspråk 

som strävar efter en syntax som är lättare att förstå för någon som inte ser sig själv som en 

programmerare. Gemensamt för dessa tre program är att de använder ett grafiskt gränssnitt. 

Block representerar olika funktioner och vi kan dra och släppa dem på plats för att skapa ett 

flöde av instruktioner. Fenomen inom programmering synliggörs och det blir enklare för 

användaren att åstadkomma önskad händelse.
9
 Programmering med hjälp av grafiska 

representationer är ett sätt att undvika en del av den komplexa syntaxen som finns i vissa 

programspråk. Scratch är framtaget av Massachusetts Institute of Technology, det är gratis 

och det är webbaserat.
10

 CODE används för att programmera ett litet kort som heter Quirkbot. 

Det är en svensk uppfinning som är framtagen av gänget bakom Kids Hack Day.
11

 LabVIEW 

                                                 
8
Rolandsson (2015), s. 52. 

9
 Segolsson, (2006), s. 41. 

10
Scratch – Imagine, Program and Share, scratch.mit.edu, 30-04-2016. 

11
Quirkbot, quirkbot.com, 30-04-2016. 

http://web.mit.edu/
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är den mjukvaran som Lego använder tillsammans med deras Mindstormsrobotar.
12

 Med ny 

hårdvara och mjukvara kan vi sänka tröskeln för att börja programmera med kod men det 

behövs fortfarande en motivation till att sätta sig framför en dator. Det behövs en idé, något 

bra som dessa verktyg kan användas till. Utöver nya pedagogiska verktyg behöver vi skapa en 

starkare koppling mellan programmering och kreativitet.  

 

1.2.2 Programmering och konst 

Mikrokontrollerkorten som kallas för Arduino är små enkla datorer med öppen källkod och 

öppen hårdvara. Den öppna källkoden och hårdvaran tillåter alla att använda kortet utan att 

behöva krångla med licenser och tillstånd. Denna styrenhet används ofta av konstnärer för att 

skapa konst som går att programmera. Kulturen kring öppen källkod bidrar till en öppenhet 

och många konstnärer berättar gärna om hårdvaran de använder och koden som styr deras 

konst. Ett exempel är en installation som heter g skapad av konstnären Wen Zhu. Arduinokort 

reglerar ett vattenflöde som droppar på olika slagverk. Koden styr takten, musik skapas av 

programmering.
13

 Jag har valt att testa en variant av en Arduino som heter Uno i min egen 

undersökande gestaltning. Ett annat exempel på programmering kopplat till kreativitet är 

konstnären Sol LeWitt vars arbete handlar om programmering i form av instruktioner. Hans 

väggmålningar utförs än idag efter instruktioner skapade för länge sedan.
14

 Dessa 

instruktioner är en form av programmering som inte använder en dator. Programmeringen 

utförs av människor och koden är anpassad där efter. Denna typ av programmering utan dator 

med människor är i sig ett sorts pedagogiskt verktyg. Att programmera utan dator låter oss 

utföra programmering i andra miljöer. Vi kan testa programmering i ny kontext. Inspiration 

finns att hämta från CS Unplugged.
15

 Eftersom betydelsen av programmering förändras 

beroende av rådande diskurs så finns det en poäng med att vara tydlig kring vad 

programmering är. Det kan vara att skriva kod, skapa instruktioner, lösa problem och att 

skapa konst. 

 

 

                                                 
12

Home – LEGO MINDSTORMS, lego.com/en-us/mindstorms, 30-04-2016. 
13

Wen Zhu, wenzhuart.com, 30-04-2016. 
14

Sol LeWitt – Wikipedia, the free encyclopedia, en.wikipedia.org/wiki/Sol_LeWitt, 30-04-2016. 
15

Computer Science Unplugged, csunplugged.org, 30-04-2016. 
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1.2.3 Programmering i bildämnet 

I olika medier pratar vi om hur programmering ska kunna få större plats i skolan, vilka ämnen 

som programmering skulle kunna läras ut i och om programmering ska bli ett eget ämne i 

grundskolan. Vi jämför oss med Finland, där programmering nu är en del av flera ämnen, 

bland annat slöjdämnet.
16

 Jag vill påstå att det finns förutsättningar för lärande av 

programmering i alla ämnen där vi löser problem och tänker kreativt. Vi kan lyfta 

programmering till att vara något mer än att bara skriva kod och vi kan undersöka vad 

programmering är för oss. Programmering kan även bidra som ett pedagogiskt verktyg för att 

undersöka problemlösning och kreativitet. Ser vi kopplingen mellan programmering och 

skapande så är bildämnet ett av de ämnen där programmering hör hemma. Frågan är bara hur. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag som bildlärare kan skapa förutsättningar för 

lärandet av programmering i bildämnet. Jag kommer att undersöka vilka mina intentioner är 

som lärare, hur jag kan gå till väga för att iscensätta dessa intentioner och vad jag väljer och 

vad jag väljer bort när jag skapar förutsättningar för lärande. Detta kommer jag att undersöka 

genom att designa tre bilduppgifter som handlar om programmering. Med dessa bilduppgifter 

vill jag att vi ska kunna träna på programmering utan att behöva lära oss ett avancerat 

programspråk. Jag har valt tre vanligt förekommande problem och lösningar inom 

programmering; instruering, slinga och selektion. Därav blir det tre bilduppgifter. Även om 

dessa bilduppgifter handlar om programmering är de i första hand bilduppgifter. De hör 

hemma i bildämnet och i bildsalen. De kopplar programmering till seende, skapande och 

kreativitet. 

 

 

 

 

                                                 
16

Richter Brising, Elisabeth (2015),Slöjd + kod = sant i Finland | Lärarnas nyheter, lararnasnyheter.se, 25-04-

2016. 
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1.4 Frågeställning 

För att uppnå syftet med mitt arbete utgår jag från denna frågeställning: 

Hur kan jag som bildlärare skapa förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet? 

För att undersöka denna fråga kommer jag att fokusera på dessa underfrågor: 

Vilka är mina intentioner kring förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet? 

Hur kan jag iscensätta mina intentioner? 

Hur upplevs mina iscensättningar? 

 

2 Empiri 

I mitt arbete designar jag tre bilduppgifter.  Min designprocess är uppdelad i tre steg. Först ett 

steg där jag skapar en teoretisk grund inför mitt designarbete genom att läsa tidigare forskning 

som har gjorts kring frågor som rör lärandet av programmering i skolan. Nästa steg är att 

designa bilduppgifterna och detta har jag gjort med hjälp av feedback och inspiration från 

pedagoger, konstnärer och före detta bildelever. Som sista steg i min designprocess testar jag 

dessa bilduppgifter tillsammans med tre elever. Vi utför bilduppgifterna tillsammans och vi 

diskuterar hur de fungerar för att skapa förutsättningar för lärande av programmering. Vi 

undersöker vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Jag bjuder in eleverna till 

att vara med och utveckla bilduppgifterna. Syftet med dessa tester är att få ett elevperspektiv 

på min designprocess. Jag ser dem som medforskare och meddesigners. Empirin som denna 

studie vilar på består alltså av dokumentation i form av anteckningar och bilder från tester av 

bilduppgifter med elever, inspiration från pedagoger, konstnärer och före detta bildelever och 

ett teoretiskt fundament av tidigare forskning. 
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3 Urval och avgränsning 

I mitt arbete har jag valt att designa tre bilduppgifter som i första hand är just bilduppgifter. 

Detta betyder att min vilja är att de går att utföra med bildsalens resurser så som penna, 

papper, penslar och färg. Jag har därför valt bort den mjukvara och hårdvara som inte alltid 

finns till hands i en bildsal. Det går att vidareutveckla bilduppgifterna och använda mjukvara 

så som Scratch eller hårdvara som till exempel Arduino men jag har valt att inte fördjupa mig 

i dessa möjligheter med mina bilduppgifter i detta arbete. I min gestaltning använder jag mig 

däremot av en Arduino och då undersöker jag olika problemlösningsmoment inom 

programmering genom att skapa instruktioner till en robotarm. I mina bilduppgifter vill jag 

hålla kvar mitt fokus på bildsalens resurser och bilduppgifterna behöver i stort sett bara 

papper och penna. Bilduppgifterna handlar om programmering men i första hand så ska de 

skapa förutsättningar för att lära sig en förmåga som har med bildämnet att göra. Alltså någon 

av de förmågor eller kunskaper som bildämnet ska ge oss förutsättningar att utveckla enligt 

skolverkets ämnesplan för bild i gymnasieskola 2011.
17

 Utöver bildämnets förmågor eller 

kunskaper kommer bilduppgifterna ge oss möjlighet att undersöka tre olika 

problemlösningsmoment som går att koppla till programmering. Dessa är instruering, slinga 

och selektion. Antalet är lagom för den tid som jag har avsatt till mitt arbete.  Min 

designprocess vilar på en grund hämtad främst från två avhandlingar: Programmeringens 

intentionala objekt av Mikael Segolsson och Programmed or Not av Lennart Rolandsson. 

Dessa två avhandlingar har låtit mig identifiera problem inom lärandet av programmering i 

vår skola. Jag har valt att testa bilduppgifterna tillsammans med tre elever med tillåtelse att 

använda mig av bilder och dokumentation från testtillfällen i min uppsats. Det är en elev från 

gymnasiet och två från grundskolan. De är 11,15 och 19 år. En pojke och två flickor. En 

någorlunda jämn fördelning på ålder och kön. Jag har valt att testa uppgifterna med elever för 

att få ett elevperspektiv i min designprocess. Jag får även hjälp att undersöka hur mina 

iscensättningar av mina intentioner upplevs av dem. 

 

 

 

                                                 
17

Ämne – Bild(gymnasieskolan), skolverket.se, 01-05-2016. 



11 

 

4 Metod 

I mitt arbete vill jag göra något som kan användas i skolan. Jag vill att det jag gör är något 

som är relevant och kan användas i praktiken i klassrummet. Därför är den metod jag har valt 

inspirerad av educational design research. Denna metod låter mig undersöka vad jag som 

lärare kan göra för att skapa förutsättningar för lärande genom att designa bilduppgifter som 

går att använda inom bildämnet i skolan. 

En definition av design research är: “design research: to design/develop an intervention (such 

as programs, teaching-learningstrategies and materials, products and systems) with the aim to 

solve a complex educational problem and to advance our knowledge about the characteristics 

of these interventions and the processes to design and develop them.”
18

 En mer övergripande 

förklaring på innebörden av educational design research är:”a series of approaches, with the 

intent of producing new theories, artifacts, and practices that account for and potentially 

impact learning and teaching in naturalistic settings.”
19

 I detta arbete så handlar design om att 

utveckla nya lösningar i specifika sociala sammanhang, att producera nya sätt att ordna 

världen. Detta innebär även en kritik mot rådande ordning.
20

 

Min designprocess i detta arbete är uppdelad i tre steg: 

1) Identifiera ett eller flera problem Detta görs med hjälp av tidigare forskning. 

2) Designa uppgifter Detta görs med inspiration från lärare. 

3) Testa och analys Detta görs med inspiration från elever. 

Schematisk bild över de tre stegen i min designprocess.
21

 

Steg ett av tre i min designprocess bestod av att identifiera problem och försöka förstå dessa 

problem. För att göra detta så har jag använt mig av tidigare forskning som handlar om 

programmering i skolan och litteratur om hur vi kan skapa förutsättningar för lärande. Steg 

två var att designa tre bilduppgifter med mål att lösa identifierade problem. I designen av 

bilduppgifterna så har jag hämtat inspiration från min egen tid i skolan, bilduppgifter i vilka 

jag har funnit programmeringsmoment och tips från lärare. Slutligen i steg tre så har jag testat 

bilduppgifterna med hjälp av elever. I samband med testerna så har jag ställt frågor om 

                                                 
18

Plomp, Tjeerd & Nieveen, Nienke (2010), An introdruction to educational design research, Enschede: SLO, s. 

12. 
19

 Van den Akker, Jan et al (2006), Educational design research, New York: Routledge, s. 4-5. 
20

Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010), Design för lärande – ett multimodalt perspektiv, Finland: 

Norstedts, s. 20-21. 
21

 Bild 2. 
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programmering och vi har diskuterat vad vi tänker om programmering, bilduppgifterna och 

kreativitet. Vart och ett av dessa tre steg har bidragit med data till min undersökning och låtit 

mig undersöka min frågeställning på olika sätt. I steg ett har jag läst om hur andra har upplevt 

ett problem kopplat till min frågeställning och hur de har svarat på sina frågor om problemet. I 

steg två så har jag själv arbetat med att designa en lösning på problem och genererat data för 

att svara på min egen frågeställning. I steg tre så har jag fått möjlighet att testa mina 

bilduppgifter för att undersöka hur de förväntas fungerar i praktiken. Genom dessa tester så 

har jag fått hjälp och inspiration av elever med min undersökning. 

Under arbetets gång så har jag växlat mellan de tre stegen i min designprocess. Framförallt 

steg ett och två har skett till viss del parallellt och växelvis. Jag började med att läsa tidigare 

forskning och litteratur för att identifiera och förstå ett problem. Men jag kunde inte undvika 

att ganska snart börja skissa på designen av bilduppgifterna samtidigt som jag läste. Jag 

upplevde att läsandet och designandet fungerade som bäst när jag växlade mellan dessa 

moment. 

 

Slinga som illustrerar första halvan av min designprocess.
22

 

Samtidigt som jag har designat bilduppgifter så har jag skapat en gestaltning av vad 

programmering kan vara. I arbetet med gestaltningen så har jag undersökt de problem och 

lösningar som anknyter till mina bilduppgifter. Jag har programmerat i en kod utan att kunna 

programspråkets syntax. Jag har undersökt instruering, slinga och selektion genom att kopiera 

andras kod och pröva mig fram. Felmeddelande efter felmeddelande har fallit undan och jag 

har lärt mig programmera och faktiskt lärt mig lite syntax även om det inte var mitt mål med 

arbetet. 

 

 

                                                 
22

 Bild 3. 
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5 Teoretiska perspektiv 

Mitt teoretiska perspektiv bygger på en socialkonstruktionistisk syn på språk, samhälle och 

kunskap. Språket påverkar vår tanke och vi skapar språk och kunskap i våra möten med 

varandra. Kunskap är inte något som en person äger eller för den delen saknar. Kunskap är 

något som vi gör tillsammans. Tillsammans befinner vi oss i en rådande diskurs. Den 

påverkar oss och vi kan påverka den.
23

Michel Foucault beskriver diskurs som “practices 

which form the object of which they speak”.
24

Eftersom språket skapas i våra möten kan vi 

förändra betydelsen av ord. Med detta teoretiska perspektiv ser jag en möjlighet att undersöka 

ordet programmering. Vad detta ord betyder eller kan betyda beroende på vilken rådande 

diskurs ordet används i. Detta teoretiska perspektiv låter mig även undersöka hur 

bilduppgifter kan användas som verktyg för att förändra betydelsen av detta ord och påverka 

rådande diskurs. Tillsammans kan vi låta en diskurs där programmering är något som alla kan 

lära sig vara den rådande i våra skolor. Likt språk och kunskap så skapas även lärandet i våra 

möten med varandra. Jag ser lärandet som en teckenskapande aktivitet som vi utför 

tillsammans. Filosofen Ernst Cassirer uttrycker detta som att människan kännetecknas av både 

sin förmåga att formge objekt och att skapa tecken och symboliska former. Människans 

hållning till världen och människans sätt att förhålla sig till objekt grundas i denna förmåga. 

Här tillämpar jag ett didaktiskt och socialsemiotiskt perspektiv på lärande. Jag ser lärande 

som meningsskapande kommunikation inom ramen för erkännandekulturer och institutionella 

avgränsningar. Den design som jag undersöker är didaktisk design.
 25

 Likt språk, kunskap och 

lärande uppstår design först i våra möten med varandra. Formandet av sociala processer, 

förutsättningar för lärande och individens meningsskapande processer är design. Design är att 

skapa mening och som lärare är jag en designer av undervisning. 

 

 

 

 

                                                 
23

 Burr, Vivien (1995/2003), Social Constructionism, New York: Routledge, s. 9. 
24

 Foucault, Michel (1969/1972), The Archeology of Knowledge, London: Tavistock, s. 49. 
25

 Selander & Kress (2010), s. 19 ff. 
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6 Tidigare forskning 

Det har forskats och forskas fortfarande en hel del på hur vi lär oss programmering i våra 

skolor. Jag har valt ut två avhandlingar att fördjupa mig i. En licentiatavhandling av Mikael 

Segolsson som heter Programmeringens intentionala objekt och en doktorsavhandling av 

Lennart Rolandsson som heter Programmed or not. 

 

6.1 Programmeringens intentionala objekt 
Nio elevers uppfattningar av programmering 

Mikael Segolsson 

Karlstad University Studies 

Karlstad: Universitetstryckeriet 2006 

I denna avhandling så undersöker Mikael Segolsson vad programmering är för elever från 

skolår åtta och nio i svensk grundskola. Syftet med avhandlingen är att förstå och beskriva 

vad eleverna riktar sin uppmärksamhet mot under programmeringshandlingen. 

Frågeställningen följer syftet och är ställd så här: Vad riktar eleverna sin uppmärksamhet mot 

i sina beskrivningar av programmeringshandlingen?
26

 Studiens objekt är handlingen 

programmering. Själva akten då ett program konstrueras.
27

 Jag har fått stor nytta av denna 

avhandling eftersom den undersöker vad programmering är på olika sätt. Segolsson redogör 

tydligt hur han använder ordet och hur det uppfattas av elever. Detta har givit mig en bild av 

vad ordet programmering är och idéer om vad det skulle kunna vara i skolan. I inledningen av 

avhandlingen beskrivs hur programmering upplevs som krångligt av många studenter. Här 

visar tidigare forskning att det finns en svårighet för elever att se kopplingen mellan 

programmeringsmomentet och resultatet. 

While programming can be fun and creative, learning how to program can be difficult, both for 

children and for adults. One reason for that programming can be hard is that there exists a mental 

distance, a kind of gap, between the program (the source code) and the result seen on the computer 

screen when running the program.
28

 

Glappet mellan programmet och resultatet är en vanlig beskrivning av var i processen 

lärandeproblematiken kan uppstå. Människors erfarenheter av programmering hamnar i 

                                                 
26

 Segolsson (2006), s. 14 f. 
27Ibid., s. 72. 
28

Kindborg, Mikael (2003), Concurrent Comics - Programming of social agents by children. Linköping: 

Linköpings universitet, Avd. Computer and Information Science, s. 49. 



15 

 

baksätet och fokus riktas på tekniken, datorn, källkoden och skärmen. Det är lätt att 

undervisningen reduceras till att lära sig syntax istället för de tankesätt som utgör grunderna 

för att kunna programmera.
29

 Problematiken kring programmering är något som jag känner 

igen speciellt när jag själv försöker lära mig och fastnar i syntax.  

Intervjuerna med elever skedde efter att de har fått programmera en bil att åka en hinderbana. 

Programmeringen har skett med grafiska komponenter i ett gränssnitt som bygger på direkt 

manipulation. En typ av fråga som återkommer i intervjuerna är: Hur tänker du när du 

programmerar? Analys av beskrivningarna resulterade i fyra kategorier.  

 

A. Programmeringshandlingen beskrivs med uppmärksamheten riktad 

mot systematiskt indelning av programmet. 

 

B. Programmeringshandlingen beskrivs med uppmärksamheten riktad 

mot att komma ihåg tidigare programlösningar. 

 

C. Programmeringshandlingen beskrivs med uppmärksamheten riktad 

mot robotens rörelser. 

 

D. Programmeringshandlingen beskrivs med uppmärksamheten riktad 

mot att lösa uppgiften. 
 

Schematisk bild över studiens fyra beskrivningskategorier i utfallsrummet.
30

 

Jag fastnar för något som händer i utfall D. Programmeringshandlingen beskrivs med 

uppmärksamheten riktad mot att lösa uppgiften. En elev (E) beskriver sitt sätt att tänka kring 

programmering på detta sätt: 

I: Kan du beskriva vad det är du tänker på när du programmerar? 

E: Jag tänker… först tänker jag på vad är det jag ska lösa. I detta fall skulle jag köra fram roboten 

tills den stöter emot. Då får jag se vad som finns […] vad använder jag för instrument för att få den 

att stanna […]. 

I: Du beskrev tidigare att du tänker på vad är det jag ska lösa, hur tänker du på det? 

E: Nu är det ju inga hinder som man vet om eller något i vägen, utan den ska köra framåt för att 

sedan åka bakåt och svänga. Då får man ju liksom bygga upp en bild i huvudet, vad är det som ska 

hända och hur. 

I: Hur ser den bilden ut? 

E: I detta fall, så kan man tänka sig ett kalt… platt golv med en vägg i vägen som den ska köra rakt 

in i, det är ett exempel […] 

 

Här beskriver eleven en förmåga att skapa inre bilder. Under intervjuerna visar det sig att 

detta sätt att skapa mentala bilder är något som vi måste träna oss till. Eleverna beskriver detta 

som en förmåga och uppnås denna förmåga hjälper de mentala bilderna eleverna att lägga nya 

                                                 
29

 Segolsson (2006), s. 10 f. 
30

 Bild 4 
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erfarenheter till de tidigare genom att ”bilderna uppdateras”.
31

Att vi kan skapa inre bilder när 

vi programmerar är något som jag vill fortsätta undersöka i mitt arbete. Här ser jag något som 

är kopplat till programmering och som kan övas på genom bilduppgifter.  

 

6.2 Programmed or Not 
A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to 
curriculum 

Lennart Rolandsson 

Department of learning 

KTH School of Education and Communication in Engineering Science 

2015 

Denna avhandling bygger på fyra tidigare arbeten av Lennart Rolandsson: 

1. Programming in School: Look back to move forward. 

2. Teachers‟ Beliefs Regarding Programming Education. 

3. Bridging a Gap - In search of an analytical tool capturing teachers‟ perceptions of their own 

teaching. 

4. Intentions and Pedagogical Actions - A study of programming teachers‟ construction of a 

learning objective. 

Avhandlingen är en sammanställning av dessa arbeten. Den första undersökningen är gjord ur 

ett läroplanperspektiv och handlar om läroplanens utveckling i Sverige under 1970- och 1980- 

talet. Frågeställningen som undersöks i detta arbete är: On what grounds were programming 

education in Sweden implemented and what lessons could be learned from this? I den andra 

undersökningen har frågeställningen ett lärarperspektiv och handlar om lärares föreställningar 

om programmering och hinder som kan uppstå kring ämnet i skolan. Frågeställningen lyder: 

What beliefs do programming teachers express regarding teaching and learning computer 

programming in upper secondary school? Undersökning tre och fyra är gjorda ur ett teoretiskt 

perspektiv. Det är fortfarande lärares föreställningar om lärande som frågeställningarna 

handlar om. I arbete tre så är det denna fråga som undersöks: The intentions invested in the 

object of learning - what is revealed in the complementarity of two theoretical approaches? I 

arbete fyra så är det denna frågeställning: What educational intentions and expectations do 

                                                 
31

Segolsson (2006), s.75-87 
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programming teachers express when they (in retrospect) describe their teaching during a 

practical assignment focusing on a principle from computer science?
32

 Dessa undersökningar 

är ej gjorda med ett elevperspektiv. Jag ser läroplan, lärare och det teoretiska som en 

makronivå på perspektiv. I min egen undersökning så vill jag rikta min blick mot eleven i 

klassrummet. Genom att undersöka bilduppgifter så fokuserar jag mig på en mikronivå 

istället, men med en teoretisk bas hämtad från dessa tidigare arbeten. 

Lennart Rolandsson utgår från ett problem som jag känner igen. Det finns ett glapp mellan 

lärares intentioner, det som händer i klassrum och det som upplevs av elever. Om vi pratar om 

läroplan så kan detta beskrivas som tänkt läroplan (framtagen av läroplansutvecklare), 

genomförd läroplan (genomförd av lärare) och upplevd läroplan (hur den upplevs av elever). 

En intressant liknelse görs mellan läroplan, lärares intentioner och programmering. 

In attributing reasons for action to an agent we normally also attribute to him various abilities, 

beliefs, desires and inclinations, the understanding of institutions and practices of the community, 

and other things which characterize him as a person. Some of these features may date far back in 

his life history. They constitute a kind of background or „program‟ which has to be assumed if 

certain things he did or which happened to him shall count as reasons for subsequent action [...] 

These other things, then, speaking metaphorically, are „inputs‟ playing on the „keyboard‟ of his 

programmed personality. His action is the „output‟.
33

 

 

En persons programmering påverkar vilken orsak personen har att handla på ett visst sätt. 

Denna programmering förändras till exempel genom utbildning eller appropriering av ny 

teknologi men även av rådande diskurs. Precis som att det är svårt att se vilken diskurs vi 

befinner oss i så är det svårt för en person att vara medveten om sin egen programmering.
34

 

Det är också svårt för någon att undersöka en annan persons programmering.
35

 I Programmed 

or Not har Rolandsson låtit lärare svara på frågeformulär under en seminarieserie som pågick 

från 2009 till 2011. I seminarieserien diskuterades olika didaktiska teman/frågeställningar 

och, lärares erfarenheter och arbetsmetoder. Insamlad data visade på två olika synsätt vad 

gäller elevers förutsättningar för att lära sig programmering. Det fanns lärare som ansåg att 

alla elever kan lära sig programmering och en majoritet som ansåg att inte alla har 

förutsättningar för att lära sig programmering. Många lärare ifrågasatte även om en 

annorlunda pedagogik skulle kunna förbättra elevers lärande. För många lärare blir detta en 

besvärlig undervisningssituation. Dessutom visar avhandlingen att det finns en tydlig 

undervisningspraktik som baserar sig på uppfattningen att ämnet skall snarare vara praktiskt 

                                                 
32

 Rolandsson (2015), s. 7 f. 
33

von Wright, G. H. (1998). In the shadow of Descartes: essays in the philosophy of mind. Dordrecht: Kluwer 

Academic Publishers, s. 27. 
34

Burr (1995/2003), s. 105 f. 
35

 Rolandsson (2015), s. 10 ff. 
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än teoretiskt och att elever som ej anses ha ett anlag för det praktiska ej kan lära sig 

programmering. Detta gör att programmeringsundervisningen kan uppfattas som 

exkluderande.
36

Avhandlingen har lösningar på dessa problem via förslag på ändringar i vår 

läroplan. En annan lösning är att göra en koppling mellan programmering och kreativitet. Vi 

bör se handlingen att programmera som ett skapande likt den process vi har när vi utrycker 

oss själva konstnärligt.
37

 

Utöver dessa två avhandlingar så finns det en mängd av inspiration att hitta i litteratur och på 

internet. Jag låter Bret Victor stå med här som ett exempel på hur lärandet av programmering 

behöver vara något mer än lärandet av syntax: 

 

…Programming is a way of thinking, not a rote skill. Learning about "for" loops is not learning to 

program, any more than learning about pencils is learning to draw… People understand what they 

can see. If a programmer cannot see what a program is doing, she can't understand it.
38

 

 

7 Bearbetning och analys 

I detta kapitel beskriver jag min designprocess som består av tre steg. 

7.1 Steg ett Identifiera problem och försöka förstå dessa problem 

Ett problem som jag direkt började fundera på var att programmering verkar vara olika saker 

för olika personer. För mig blev detta problem tydligt när jag lyssnade på P1-morgon. Som 

jag skrev i inledningen så var det en debatt mellan Maria Lantz och Karl Alfredsson. De 

pratade båda om programmeringens plats i skolan men de använde ordet programmering på 

lite olika sätt. Frågan om programmeringens materialitet lyfts.
39

 Det intressanta är att 

programmering är något som kan vara både materiellt och immateriellt beroende på hur vi 

använder ordet. Min bild av programmering är att det i högsta grad är något materiellt. För 

mig är programmering kopplat till skapande och kreativitet. Ett exempel som jag gillar att 

använda är den avancerade programmering vi utför då vi skapar instruktioner för stickning. 

Ser vi skapandet av stickmönster som programmering så är det inte så svårt att se hur vi skulle 

kunna använda programmering i till exempel bild- och slöjdämnet.  

                                                 
36

Rolandsson (2015), s. 57 ff. 
37

Ibid, s. 48. 
38

 Victor, Bret, Bret Victor, Beast of Burden, worrydream.com, 08-05-2016. 
39
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02-02-2016. 
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Klipp från instruktioner till ett stickmönster visar kopplingen mellan stickning och programmering.
40

 

Informationen i ett stickmönster är immateriell men i detta fall är den kopplad till något som 

är synnerligen materiellt. Något som återkommer i mitt eget skapande är att jag tänker 

programmering när jag arbetar med olika material.  I allt från att skapa en gjutform till att 

teckna tvåpunktsperspektiv använder jag mig av programmering i mitt sätt att arbeta kreativt 

och att lösa olika problem som uppstår. En diskurs där programmering har med kreativitet att 

göra är den som är rådande för mig men jag märker att det är vanligt med en annan diskurs i 

våra skolor. I de avhandlingarna som jag läser beskrivs att många lärare och elever ser 

programmering som handlingen att skriva kod. Att kunna programmera är att kunna 

programmets syntax. I Programmeringens intentionala objekt berättar Mikael Segolsson om 

ett fragmentariskt synsätt i undervisningen av programmering. Problem delas upp i små steg 

och ett moment separeras från ett annat. Många gånger ligger då fokus på att lära sig syntaxen 

i ett programspråk istället för att lära sig programmering som en 

problemlösningsmetod.
41

Programmed or not visar en liknande bild av hur vi lär oss 

programmering i skolan. Fokus ligger på syntax medan den grundläggande problemlösningen 

hamnar i baksätet. Ett problem som avhandlingen lyfter fram är att programspråkens syntax 

ofta är för avancerade för att användas i undervisningssyfte. Flera programspråk kräver en 

stor kunskap om dess syntax innan de kan användas som problemlösningsverktyg. Vi försöker 

                                                 
40

 Bild 5. 
41
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lära oss syntaxen utan att först sträva efter en djupare insikt i vad programmering är. Leon E 

Winslow beskriver detta i en artikel:
42

 

“Many students had only a rudimentary understanding of programming” [...]“[o]ne wonders 

[...] about teaching sophisticated material to CSI [Computer Science and Information] 

students when study after study has shown that they do not understand basic loops [...]”
43

 

Jag skulle vilja likna detta sätt att lära sig syntax utan att starta med en stadig grund av 

problemlösning vid att lära sig musik genom att först skriva noter utan att spela och lyssna 

eller att lära sig laga mat genom att blint följa ett recept utan att smaka av. Vi behöver 

undersöka vad vi gör när vi programmerar innan vi tar tag i ett programspråks syntax. 

Jag har nu identifierat två problem kring lärandet av programmering och det är dessa problem 

som jag vill undersöka: 

1. Ordet programmering betyder olika saker för olika personer. 

2. När vi lär oss programmering ligger fokus på syntax istället för problemlösning. 

Problematiken kring att skapa förutsättningar för lärande av programmering blir tydlig i ett 

glapp mellan lärarens intentioner, lärarens iscensättning av intentionerna och elevers 

mottagande av lärares iscensättningar av intentionerna.
44

 Jag vill vara tydlig med mina 

intentioner kring dessa två problem. Jag börjar med mina intentioner kring programmering 

och hur jag vill skapa förutsättningar för lärande kring programmering i bildämnet och 

förhoppningsvis förutsättningar för att undvika den problematik som beskrivs i de 

avhandlingar jag har läst. 

1. Jag vill synliggöra vad programmering betyder för mig.  

2. Jag vill lägga fokus på problemlösning och ett undersökande av programmering. 

Med dessa två punkter i bakhuvudet börjar jag nu skapa bilduppgifter. 

 

 

                                                 
42
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43
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44
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7.2 Steg två Design av bilduppgifter 

Jag lär mig om programmering samtidigt som jag funderar på hur jag kan skapa 

förutsättningar för lärande av programmering. Mitt eget lärande består av att läsa, testa och 

koppla ny kunskap om programmering med det som jag redan kan om kreativitet och 

skapande. Lärandet sker parallellt med skapandet. I mitt eget lärande så undersöker jag hur 

jag använder programmering som verktyg för problemlösning. Detta genom ett gestaltande 

arbete som jag beskriver i kapitel 8.2.  

Tidigt i min designprocess så bestämmer jag mig för att designa och testa tre bilduppgifter. 

Ett antal som låter mig testa tre olika aspekter av problem som kan undersökas med 

programmering och ett lagom antal för att jag ska kunna göra en djupare undersökning av 

varje bilduppgift. Efter detta val av antal uppgifter funderar jag på vad jag ska välja att mina 

bilduppgifter ska fokusera på och vad jag då väljer bort. Jag funderar även på mina intentioner 

och hur jag kan iscensätta dem genom mina bilduppgifter. Inspirerad av det jag har läst och av 

diskussioner med andra lärare ställer jag dessa krav på mina bilduppgifter: 

1. De skapar förutsättningar för lärande av programmering. 

2. De är bilduppgifter. 

3. De utgår från bildsalens resurser. 

4. De är användbara i praktiken. 

5. De är relevanta och hållbara. 

För att mina uppgifter ska skapa förutsättningar för lärande av programmering har jag valt tre 

saker som har med programmering att göra. De är instruering, slinga och selektion. Första 

uppgiften handlar om instruering och låter oss träna på att skapa instruktioner genom att 

förmedla innehållet i en bild till en någon som följer instruktionerna och ritar bilden. 

Uppgiften som handlar om slingor låter oss testa att förändra en slinga och undersöka vad som 

händer beroende på hur vi förändrar den och hur många upprepningar vi gör. Uppgiften som 

handlar som selektion låter oss skapa olika val inför ett kreativt arbete och sedan slå en 

tärning för att låta slumpen bestämma vilket utfall de får. Mina förhoppningar är att vi får 

förutsättningar för att lära oss grunderna för programmering genom att vi undersöker 

instruering, slinga och selektion genom att utföra bilduppgifter. Gemensamt för de tre 

bilduppgifterna är att de i första hand ska vara bilduppgifter. Vi tränar på bildseende, kreativa 



22 

 

processer och att skapa bilder utifrån olika förutsättningar. Jag har valt att bilduppgifterna 

bara kräver material som finns i en vanlig bildsal. Det är papper, penna och färg som behövs 

för att utföra bilduppgifterna. Att bilduppgifterna ska vara användbara i praktiken betyder att 

de ska gå att utföra med en skolklass i en bildsal. Det betyder även att jag vill undvika 

uppgifter där våra förväntningar inte uppnås av utformandet av uppgiften. Ett exempel på det 

är en uppgift som handlar om att programmera ett spel. I denna typ av uppgift kan det finnas 

ett problem när vi vill göra ett spel som liknar de spel som de själva spelar men uppgiften 

låter oss skapa ett mycket enklare spel. För att göra uppgifterna relevanta och hållbara så har 

jag valt att de inte ska handla om ett specifikt programspråk. Programspråk förändras och byts 

ut. Eftersom bilduppgifterna handlar om olika verktyg som finns i flera olika programspråk 

och antagligen kommer att fortsätta finnas i nya programspråk så hoppas jag att de kommer 

att vara hållbara en lång tid framöver. Nu när jag har klargjort mina intentioner för mig själv 

så är nästa moment i mitt arbete att, i form av tre bilduppgifter, försöka iscensätta dessa 

intentioner. De tre bilduppgifterna som jag designar och undersöker är:  

Jag ser du ritar 

Loop 

Om det här då det där 

Till varje bilduppgift så har jag formulerat en uppgiftslapp tänkt som stöd vid genomförandet 

av dem. Se bilagor 1, 2 och 3. 

 

7.2.1 Jag ser du ritar 

Denna uppgift är inspirerad av en bilduppgift som jag fick göra när jag gick på 

Nyckelviksskolan. Den handlar om att se en bild och skapa instruktioner. Jag uppdaterar denna 

uppgift genom att koppla skapandet av instruktioner till programmering. Vi arbetar två och 

två. En av oss ser en bild, till exempel ett klassiskt konstverk så som Mona Lisa. Vi som ser 

bilden ska ge instruktioner till den andre som då ritar en bild efter våra instruktioner. 

Uppgiften för den som ser bilden är att träna på att ge instruktioner. Dessa instruktioner 

handlar om att förmedla vad som finns i bilden så att den andre kan följa instruktionerna och 

rita en bild. Den som ser bilden tränar även på sitt bildseende och bildtänkande. Uppgiften för 

den som ritar är att följa instruktionerna. Även denna person får träna på bildseende och 
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bildtänkande. För att kunna skapa instruktioner behöver vi omvandla det vi ser till ett språk 

som någon annan i sin tur kan förstå och återomvandla till en bild. Att programmera är att 

skapa instruktioner till en maskin eller dator. Dessa instruktioner är ofta skrivna i ett 

programspråk, en specifik kod, som en dator eller maskin kan förstå. I denna bilduppgift övar 

vi på att skapa instruktioner utan att använda ett programspråk, istället använder vi vårt eget 

vanliga språk. Innan uppgiften är det viktigt med en kort diskussion om vad instruktioner är 

och hur vi ger dem till varandra. Vi kan jämföra med hur vi ger en maskin instruktioner och 

hur den tolkar dem. En vidareutveckling av uppgiften är att vi testar att ge instruktioner till 

varandra med ett språk som mer liknar ett programspråk. Några frågor som vi kan diskutera 

efter uppgiften är: 

Hur gav vi instruktioner till varandra? 

Vilka ord använde vi? 

Hur tolkade vi instruktionerna? 

Vilka maskiner kan vi ge instruktioner till i vår vardag? 

Vilka konstnärer arbetar med instruktioner på ett liknande sätt?  

 

Ett av de första testen på bilduppgiften Jag ser du ritar. Jag har beskrivigt bilden och en konstnär har ritat.
45 

                                                 
45

 Bild 6. 
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7.2.2 Loop 

Inspiration till denna uppgift fick jag av min kollega Alfred Grimlund på Tekniska museet. 

Han berättade om en matteuppgift där elever får rita ett mönster utifrån vissa förbestämda 

regler. Jag blev inspirerad till att undersöka dessa regler genom att hitta på olika slingor och 

på så sätt programmera ett eget mönster. Var och en ritar med penna på rutigt papper. 

Längden på varje streck bestäms av antal steg. Varje steg är en ruta på pappret. Även vilka 

riktningar som vi drar sträcken åt bestämmer vi i förväg. Genom att upprepa en serie siffror 

som bestämmer antal steg och en serie av riktningar bildar våra streck på pappret en bild eller 

ett mönster. Inom programmering kan vi prata om slingor, iterationer eller loopar när vi pratar 

om upprepningar. I denna uppgift undersöker vi hur detta sätt att upprepa något påverkar en 

bild. Vi undersöker även en kreativ process där vi arbetar med att i förväg bestämma regler 

för det vi ska rita. Även denna uppgift behöver en diskussion innan om vad en loop är och hur 

vi kan använda oss av regler i vårt skapande. Ett exempel som vi kan likna denna bilduppgift 

med är hur vi kan teckna illusionen av ett perspektiv genom att använda oss av en 

horisontlinje och en eller flera punkter. Vi kan följa dessa regler men ändå programmera om 

dem för att ändra resultatet i vår bild. I slutet av bilduppgiften kan vi diskutera dessa frågor: 

Vilka riktingar och siffror testade vi? 

Hur påverkade antalet siffror vår loop? 

Vilka konstnärer arbetar med liknande metoder? 

 

Här har jag själv testat att utföra bilduppgiften Loop.46 
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7.2.3 Om det här då det där 

Om det här då det där är en bilduppgift som handlar om selektion. Selektion är en instruktion 

som används inom programmering för att instruera en dator eller maskin vad den ska göra om 

vissa krav uppfylls. Denna uppgift är inspirerad av en bilduppgift som grafikern Karin 

Törnros fick utföra när hon gick på Grafikskolan i Stockholm. Från början är denna uppgift en 

zen buddhistisk övning som använder slumpen för att styra skapandet. Om det här då det där 

(på engelska if this then that) betyder att vi bestämmer att om något händer då händer något 

mer. Till exempel om jag trycker på en knapp så tänds en lampa. Vi skapar våra egna om det 

här då det där satser. Detta gör vi genom att välja tre färger, tre humör och tre djur. Sedan slår 

vi en tärning och låter slumpen bestämma vilken färg, humör och djur var och en ritar. Vi 

jämför sedan vilka om det här då det där satser var och en började med och hur det påverkade 

våra bilder. Som intro till denna uppgift pratar vi om selektion och om det här då det där 

satser. Efter vi har ritat och tittat på allas teckningar diskuterar vi vår programmering och hur 

vi skulle kunna använda denna typ av programmering i våra kreativa processer. Några frågor 

som vi kan diskutera är:  

Vem bestämde vad du skulle rita? 

Vilka konstnärer arbetar på liknande sätt? 

Vilka saker är programmerade på detta sätt? 

 

Här har jag själv testat att utföra bilduppgiften Om det här då det där.
47 
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7.3 Steg tre Test av bilduppgifter med hjälp av elever 

Bilduppgifterna är mina iscensättningar av mina intentioner och jag undersöker mottagandet 

av mina iscensättningar genom att testa bilduppgifterna tillsammans med elever.  

 

7.3.1 Test 1 

Torsdag 31-03-2016 

Testar bilduppgifterna med hjälp av en elev som går i trean i gymnasiet. 19 år. 

Vi börjar med att prata om programmering. 

J = John 

E = Elev 

J: Har du programmerat tidigare? 

E: Nej. 

J: Vad är programmering för dig? 

E: Vet inte riktigt. Jag tänker nog mest på spel. 

Jag berättar lite om mitt arbete och kopplingen mellan mina bilduppgifter och programmering.  

Vi gör uppgiften Loop 

Vi börjar med att läsa uppgiftslappen och den är lite svår att förstå. Jag förklarar 

instruktionerna och visar på ett papper. Vi gör uppgiften tillsammans och pratar om hur 

uppgiften fungerar. Den fungerar bra som en kort uppgift. Vi jämför uppgiften med hur vi lär 

oss olika system för att teckna i skolan. Till exempel centralperspektiv vilket likt denna 

uppgift bygger på strikta regler som ska följas för att skapa en bild. Denna uppgift skulle 

passa bra i ettan i gymnasiet. Vi pratar om konstnärer som arbetar med bestämda 

instruktioner. Vi kollar på verk av Sol LeWitt och pratar om hans väggmålningar. 
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Vi gör uppgiften Om det här då det där 

Denna uppgiftslapp är lättare att förstå. Vi går igenom instruktionerna och gör uppgiften 

tillsammans. Även denna uppgift skulle fungera bra som en kort uppgift i ettan. I tvåan och 

trean är det ofta längre projekt. Möjligtvis skulle en kort uppgift som denna fungera bra som 

ett avbrott i ett längre projekt för att testa något nytt. Denna uppgift liknar en tidigare 

bilduppgift som hon har gjort i skolan men hon kommer inte på vilken. Det var bra att få välja 

djur själv. Uppgiften blir roligare om alla får välja sitt favoritdjur. Vi pratar om att skapa 

instruktioner och låta slumpen styra en del av vårt skapande. Denna uppgift skulle fungera bra 

att göra i en större grupp. 

Vi gör uppgiften Jag ser du ritar 

Det uppstår inga problem med att förstå uppgiften genom att läsa uppgiftslappen. Vi går 

igenom instruktionerna och gör uppgiften tillsammans. Hon ser och jag ritar. I början så ser 

hon det jag ritar och korrigerar genom att säga till när jag gör fel. Vi kommer på att det är 

bättre om hon inte ser det jag ritar. Tanken är inte att det jag ritar är rätt eller fel utefter bilden 

hon ser. Det viktiga är att jag ritar efter instruktionerna hon ger.  Dessutom går det åt för 

mycket tid till att korrigera min teckning. Jag sätter mig så att hon inte ser vad jag ritar och vi 

fortsätter med uppgiften. Precis som de två tidigare uppgifterna fungerar denna bra som en 

kort uppgift. Gärna i ettan då det är flera korta uppgifter och då det passar bra att gå igenom 

nya metoder för skapande. Vi pratar om kroki och om det skulle vara möjligt att använda 

denna uppgift i samband med en modellstudie. Det skulle möjligtvis gå men det beror lite på 

om skolan tar in en krokimodell. Detta skulle då passa bättre i trean. 

Vi avslutar med att prata om programmering. Hon har fått en ny bild av programmering. 

Programmering är musik. Hon berättar att de har fått göra hemsidor i skolan och då 

programmerade hon men det var ingen som pratade om att det var programmering. 

 

Bilder från test 1. Loop, Om det här då det där och Jag ser du ritar.48 
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7.3.2 Test 2 

Måndag 18-04-2016 

Testar bilduppgifterna med hjälp av två elever från grundskolan. 11 år pojke och 15 år flicka. 

Vi börjar med att prata om programmering. 

J = John 

E1 = Elev 1 

E2 = Elev 2 

J: Har ni testat att programmera tidigare? 

E1 och E2: Nej 

J: Vad tänker ni att programmering är? 

E1: Vet ej.  

E2: Programmering har med datorer att göra och spel. 

E1: Ja jag tänker också på spel. 

Jag berättar lite om mitt arbete och kopplingen mellan mina bilduppgifter och programmering.  

Vi gör uppgiften Jag ser du ritar 

Vi börjar med att läsa uppgiftslappen. Eleverna testar sedan att göra uppgiften tillsammans. 

Först ser en, den andre ritar och sedan tvärt om. Den äldre eleven känner igen bilduppgiften. 

Den liknar en lek som kallas för ritleken. Den yngre eleven har inte gjort en liknande uppgift 

tidigare och det är lite svårt både att ge instruktioner och att rita utefter instruktioner. Vi 

märker att tiden är viktig i denna uppgift. Det får inte ta för lång tid för efter ett tag stannar 

båda upp i beskrivandet och då även i ritandet. Vi löste detta i testet genom att säga att när 

den som beskriver känner sig färdig så var det dags att titta på bilderna. Vi pratade även om 

att bilderna var olika svåra att beskriva. Det var roligare att beskriva en enklare bild med färre 

detaljer. Helst skulle det vara bilder som är en målning eller teckning. Båda tyckte att 

fotografier kanske skulle vara svårare att beskriva. 

 



29 

 

Vi gör uppgiften Loop 

Båda eleverna tyckte att uppgiftslappen var lite svår att förstå. Vi läser den tillsammans och 

jag visar exempel på ett papper. Att visa exempel gör uppgiften lättare att förstå. Vi testar 

uppgiften tillsammans och båda säger att de tycker det är kul. Framför allt den yngre eleven 

gillar denna uppgift. Vi kommer på att det skulle kunna gå att göra denna uppgift till en lek 

där det finns ett mål. Till exempel genom att starta med pennan på en punkt och sedan 

programmera antal steg och rikting för att hitta till en annan specifik punkt på pappret. 

Anledningen är att uppgiften skulle vara roligare om det fanns ett mål. Den äldre eleven håller 

inte med och tycker att uppgiften fungerar bra som den är och att det är bättre att bara testa att 

göra olika mönster utan ett specifikt mål. 

Vi gör uppgiften Om det här då det där 

Efter att vi har läst uppgiftslappen så får den äldre eleven direkt en idé till en förbättring av 

hur tärningen används. Istället för att använda det krångliga system som jag hade kommit på 

(se bilaga 3) så är det bara att räkna från vänster till höger det antal som tärningen visar. 

Precis som när vi väljer med en räkneramsa till exempel Ole dole doff.  Vi testar att göra på 

detta sätt och det fungerar bra. Vi jämför våra bilder och pratar om vem som bestämde vad vi 

skulle rita. Vi kommer fram till att det är vi själva som bestämmer och sedan låter tärningen 

göra det sista valet. Den yngre eleven funderar på om det skulle kunna gå att göra denna 

uppgift fast med många flera val. Kanske med alla färger och alla djur som finns och sedan 

slå jättemånga gånger med tärningen. Detta för att det ska bli mera slump i teckningen. De 

problem som vi nu undersöker kan liknas vid olika programmeringsproblem och vi tränar på 

att lösa problem genom att utföra dessa bilduppgifter. 
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 Bild 10. 

Bilder från test 2.  

Jag ser du ritar, Loop och 

Om det här då det där.
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8 Tolkning och resultat 

Tre bilduppgifter blev resultatet av detta arbete: Jag ser du ritar, Loop och Om det här då det 

där. Dessa uppgifter är alla inspirerade av tidigare bilduppgifter som jag själv har stött på 

eller fått tips om. I skapandet av mina varianter av dessa bilduppgifter så har jag fått möjlighet 

att på djupet undersöka vad programmering är för mig. De tre programmeringsverktygen som 

jag har valt att fördjupa mig i bilduppgifterna är: Instruering, slinga och selektion. Samtidigt 

som jag har läst och skrivit så har jag upptäckt hur jag undersöker dessa 

programmeringsverktyg när jag designar bilduppgifterna. För att förmedla mina intentioner 

med bilduppgifterna så har jag formulerat uppgiftslappar och då själv stött på problem kring 

instruering. Jag har använt en iterativ designprocess samtidigt som jag undersöker en uppgift 

som handlar om slingor. Under arbetets gång så har ett metaperspektiv växt fram. I mitt arbete 

så har jag både fått utöva och undersöka det som jag vill att bilduppgifterna ska skapa 

förutsättningar för lärande om.  

I de tester jag genomförde med elever började jag med att ställa frågan om de har 

programmerat förut. Alla tre svarade då nej. Jag ställde även en fråga om vad de ansåg att 

programmering är och alla tre var först osäkra och de associationer till programmering som 

efter ett tag dök upp var att det är något som har att göra med datorer och spel. Två elever 

nämner datorer och alla tre elever nämner spel som svar på min fråga. Efter att vi har testat 

uppgifterna och pratat om vad programmering kan vara så har alla tre elever kommit med 

idéer och funderingar kring programmering. Eleven från gymnasiet kom då på att hon hade 

fått göra hemsidor i skolan. Det var bara inte någon som pratade om att skapandet av 

hemsidor kunde vara programmering. Det dök även upp funderingar kring musik och vi 

pratade om kopplingar mellan musik och programmering.
50

 Att skriva noter är att 

programmera ett musikstycke. De yngre eleverna från grundskolan kom med idéer kring 

programmering och lek. Uppgiften Loop kunde förbättras med att det skulle finnas ett mål 

med uppgiften. Till exempel att strecket skulle starta i en punkt och nå en annan. Linjen måste 

då programmeras för att den ska kunna hitta rätt. Vi pratade även om att skapa andra typer av 

lekar kring programmering. Till exempel att programmera en kompis som går omkring i ett 

hus och ska utföra vissa specifika uppgifter. Under testet så märkte vi hur våra idéer hade med 
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programmering att göra och vi tränade på att lösa programmeringsproblem utan att använda 

oss av ett programspråk eller en avancerad syntax.
51

 

 

8.2 Gestaltning 

För att undersöka programmering som problemlösningsverktyg skapar jag ett problem för mig 

själv att lösa. Detta problem låter mig undersöka mina tre bilduppgifter fast i en helt annan 

kontext än bildämnets. Jag har valt att använda en Arduino Uno i min gestaltning. Detta för 

att testa hur mina kunskaper som jag har samlat på mig i mitt designande av bilduppgifterna 

fungerar när jag försöker programmera i ett programspråk och dess syntax. Jag utgår från två 

servomotorer som jag kopplar till min Arduino Uno. Efter en undersökning om hur motorerna 

rör sig med ett testprogram i min Arduino bestämmer jag mig för att bygga en robotarm som 

ritar när någon trycker på en knapp. Detta blir mitt problem att lösa. Jag utför ytterligare ett 

test med en enkel kod som jag har hittat på nätet.
52

 Armen byggs av trä och spillbitar. Testet 

fungerar bra. En penna ritar på ett papper. Ett streck växer fram.  

Nu börjar en undersökning av koden. Först bestämmer jag vad som ska vara med. 

Instruktionerna skrivs ned. Det är två servomotorer och en knapp. En slinga ska starta av ett 

tryck på knappen. Jag vill att robotarmen ska rita en slumpmässig linje när knappen trycks 

ned. En slumpgenerator genererar en nolla eller en etta. Blir det noll rör sig motorerna åt ena 

hållet, blir det ett så rör de sig åt andra hållet. En till siffra slumpas fram mellan 1 och 10. Det 

är hur långt armen ska dra pennan. Jag skriver ned koden så gott jag kan. Flera 

felmeddelanden uppstår och det är svårt. Jag får problem med riktningen. Jag vill att 

motorerna ska kunna röra sig åt olika håll. Med min kod så rör de sig alltid åt samma håll i en 

slinga. Jag kommer på att jag kan använda negativa tal. Istället för att slumpa fram riktning åt 

motorerna så låter jag dem röra sig någonstans mellan -10 till 10 steg. De negativa talen drar 

motorn åt ena hållet och de positiva åt det andra. Nu kan motorerna röra sig åt båda hållen 

oberoende av varandra. Jag fortsätter att experimentera med min kod, klipper och klistrar från 

andras kod och testar mig fram. Jag upptäcker ett problem med att servomotorerna står och 

hackar när de inte rör på sig. De har svårt att vara helt stilla. Detta löser jag genom att låta 

koden stänga av motorerna helt efter varje loop. Nu är de stilla mellan varje rörelse. Jag 

brottas med instruktion, slinga och selektion. Koden är klar. 
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Jag har valt att bygga min gestaltning av återvunnet material. Spillbitar av trä, meccano från 

ett modellflygplan och plastbitar hämtade från sopkorgen. Precis som min kod är plockad från 

andra så är mitt material ett hopkok av det jag hittar. 

 Bilder på Error Syntax när den står i Konstfacks vårutställning 2016.
53

 

Error Syntax är klar och jag har löst mina problem med programmeringen av detta verk. Jag 

har lärt mig att programmera en robotarm som vid ett knapptryck ritar en slumpmässig linje. 

Detta utan att kunna ett programspråk även om jag nu har lärt mig lite syntax under arbetets 

gång. 

 

10 Slutdiskussion 

Mitt arbete har resulterat i tre bilduppgifter. Dessa bilduppgifter fungerar som en introduktion 

till tre aspekter inom programmering och låter elever undersöka dessa med papper och penna. 

Bilduppgifterna är även tänkta som diskussionsunderlag för att väcka nya tankar kring 

programmering. De har gett mig tillfälle att undersöka vad programmering är för mig och för 

de som har hjälpt mig att testa mina bilduppgifter. Det jag har stött på i mina möten med 

elever och i tidigare forskning är att det finns en rådande diskurs där programmering är något 

främmande som inte alla brukar syssla med. Denna diskurs behöver ersättas med en annan för 

att vi ska kunna skapa förutsättningar för lärande av programmering för alla. Jag har 

undersökt hur vi genom dessa bilduppgifter kan förändra vår syn på programmering. Från 

något som vi inte riktigt vet vad det är, det kanske har med datorer och spel att göra, till något 
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som vi väl känner till. Programmering kan vara musik, det kan vara lek, det är kreativt och det 

behöver inte vara svårt. Genom att tydliggöra mina föreställningar om programmering och 

mina intentioner kring lärandet av programmering för mig själv så har jag förbättrat mina 

egna förutsättningar för att kunna skapa förutsättningar för lärande av programmering i 

bildämnet.  

 

10.1 Framtida studier 

Idag pågår en utveckling i rasande fart. I detta arbete så har jag bara skrapat på ytan av det 

som finns. Jag kommer att fortsätta designa bilduppgifter som har med programmering att 

göra och undersöka hur jag kan använda mig av alla nya pedagogiska verktyg. Närmast i 

schemat ligger Scratch eftersom det är gratis och webbaserat. Scratch som ett pedagogiskt 

verktyg skulle kunna bli en del av bildsalens resurser, det behövs bara en dator med en 

webbläsare som kan hantera flash.
54

 Jag har redan idéer på bilduppgifter som låter oss 

undersöka detta programspråk. 

 

10.2 Error Syntax 

Jag började detta arbete med en tanke om att det alltid är syntaxen det är fel på inte människan 

som bryter mot syntaxreglerna. Titeln på detta arbete är en ordlek där jag vänder på 

felmeddelandet syntax error. Jag vill flytta felet från människan till syntaxen. När vi gör ett 

syntax error så är det enligt mig ett Error Syntax. Detta sätt att tänka har fått mig att fundera 

på mina bilduppgifter och hur jag kan förändra dem när de upplevs som svåra att förstå. Error 

Syntax får stå för hur vi kan förändra det som inte fungerar för oss. Vi kan lyfta diskurser som 

låter oss lära oss utefter våra egna förutsättningar. Det vi behöver är lite nyfikenhet och 

kreativitet för att kunna programmera.  
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13 Bilagor 

13.1 Bilaga 1 – Jag ser du ritar 

 Skola: (Konstfack) Kurs: (Bild, 100 poäng) Lärare: (John Arborgh) Datum: (31-03-2016) 

 

Jag ser du ritar 
 

Intro 
Att programmera är att skapa instruktioner till en maskin eller dator. Dessa instruktioner är ofta skrivna i ett 

programspråk, en specifik kod, som en dator eller maskin kan förstå. Vi kommer nu att öva på instruering i 

denna bilduppgift. Vi kommer även att träna på vårt bildseende och bildtänkande. Vi kommer att göra detta utan 

att använda ett programspråk, istället kommer vi att använda vårt eget vanliga språk. 

 

Material 
Bilder t ex konstverk, vykort, illustrationer 

Papper 

Penna 

 

Instruktioner 
Vi börjar med att dela upp oss i grupper med två personer. En person får en hemlig bild. Denna person ska nu 

beskriva bilden för den andre i gruppen som ej får se vad bilden föreställer. Den andre ska försöka rita en bild 

med penna och papper samtidigt som beskrivningen görs. Uppgiften för den som ser bilden är att träna på att ge 

instruktioner. Dessa instruktioner är till för att förmedla vad som finns i bilden så att den andre kan följa 

instruktionerna och rita en bild. Den som ser bilden tränar även på sitt bildseende och bildtänkande. Uppgiften 

för den som ritar är att följa instruktionerna. Även denna person får träna på bildseende och bildtänkande. För att 

kunna skapa instruktioner behöver vi omvandla det vi ser till ett språk som någon annan i sin tur kan förstå och 

återomvandla till en bild.  

Vi turas om så att alla får testa att skapa och följa instruktioner. 

 

Outro 
Vi avslutar denna uppgift med att titta på bilderna vi har beskrivit och bilderna som vi har skapat. Vi diskuterar 

vad vi har lärt oss. 

 

Frågor 
Hur gav vi instruktioner till varandra?  

Vilka ord använde vi? 

Hur tolkade vi instruktionerna? 

Vilka maskiner kan vi ge instruktioner till i vår vardag? 

Vilka konstnärer arbetar med instruktioner på ett liknande sätt? 
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Skola: (Konstfack) Kurs: (Bild, 100 poäng) Lärare: (John Arborgh) Datum: (31-03-2016)  

 

Jag ser du ritar  
 

Förutsättningar att utveckla följande:  
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.  

Följande centrala innehåll:  
Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel 

brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för 

egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.  

Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med konstnärliga intentioner. Hur 

olika bildgenrer ställer skilda krav på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och hur de 

framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.  

Kunskapskrav:  
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.  

D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

C 

Eleven gör välgrundade och komplexa bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar 

utförligt bildbetydelser ur flera aspekter i samband med det egna arbetet. Eleven relaterar sina tolkningar till 

bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven 

välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över bildens funktion.  

B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

A 

Eleven gör välgrundade, nyanserade och komplexa bildtolkningar ur flera perspektiv, redogör utförligt och 

nyanserat för bildens byggstenar och diskuterarutförligt 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 älgrundade och nyanserade bedömningar av egna 

och andras bilder samt välgrundade och nyanserade reflektioner över bildens funktion. 
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13.2 Bilaga 2 – Loop 

 Skola: (Konstfack)Kurs: (Bild, 100 poäng) Lärare: (John Arborgh) Datum: (31-03-2016) 

 

Loop 
 

Intro 
En slinga (på engelska loop) är ett sätt att inom programmering åstadkomma en upprepning. 

Vi kommer att undersöka hur slingor beter sig i denna uppgift. 

 

Material 
Papper med rutor 

Penna 

 

Instruktioner 
Först bestämmer vi oss för ett antal riktningar. Vi börjar med en slinga som bildar en oktogon. Riktningarna vi 

använder oss av då är: 

 

 
 

Efter att vi har bestämt ett antal riktningar så ska vi välja hur många steg vi ska ta i varje riktning. Vi börjar med 

att testa med att bara ta ett steg åt gången. Alltså vi ritar på det rutiga pappret och drar pennan ett steg åt höger, 

ett steg snett upp höger och så vidare till vi har kommit tillbaka till början. Då kan vi sluta i detta fall och vi har 

utfört en slinga som ser ut så här: 

 

 
Nu kan vi testa dessa riktningar med flera olika siffror. Till exempel ett, två och tre. Då börjar vi med att ta ett 

steg åt höger, två steg snett upp höger, tre steg upp, ett steg snett upp vänster och så vidare. Vi utför denna slinga 

åtta gånger. Testa nu med flera siffror till exempel ett telefonnummer. Om en siffra är noll så tar du noll steg i 

den riktningen, alltså hoppar du över den riktningen. Fundera på hur antalet siffror påverkar din slinga. När blir 

det en sluten form och när fortsätter slingan utan att slutas? Om du råkar ta fel antal steg eller hoppa över en 

siffra så gör det inget, fortsätt bara med slingan. Det kan uppstå nya intressanta bilder. Testa att ändra 

riktningarna om du hinner. 

 

Outro 
Vi avslutar denna uppgift med att titta på våra bilder och jämför vilka siffror vi har använt. Vi parar om vad som 

händer med vår loop beroende på vad vi ändrar. 

 

Frågor 
Vilka riktingar och siffror testade vi? 

Hur påverkade antalet siffror vår loop? 

Vilka konstnärer arbetar med liknande metoder? 



40 

 

Skola: (Konstfack)Kurs: (Bild, 100 poäng) Lärare: (John Arborgh) Datum: (31-03-2016) 

 

Loop 
 

Förutsättningar att utveckla följande: 
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. 

 

Följande centrala innehåll: 

Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel 

brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för 

egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden. 

Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med konstnärliga intentioner. Hur 

olika bildgenrer ställer skilda krav på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och hur de 

framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang. 

 

Kunskapskrav: 
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. 

D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

C 

Eleven gör välgrundade och komplexa bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar 

utförligt bildbetydelser ur flera aspekter i samband med det egna arbetet. Eleven relaterar sina tolkningar till 

bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven 

välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över bildens funktion. 

B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

A 

Eleven gör välgrundade, nyanserade och komplexa bildtolkningar ur flera perspektiv, redogör utförligt och 

nyanserat för bildens byggstenar och diskuterarutförligt 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. 
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13.3 Bilaga 3 – Om det här då det där 

 
 Skola: (Konstfack)Kurs: (Bild, 100 poäng) Lärare: (John Arborgh) Datum: (31-03-2016) 

 

Om det här då det där 

Intro 
Om det här då det där (på engelska if this then that) är en instruktion som används inom programmering för att 

instruera en dator eller maskin vad den ska göra om vissa krav uppfylls. 

 

Material 
Papper 

Färgpennor, målarfärger eller akvarellfärger 

En tärning. 

 

Instruktioner 
I denna uppgift kommer vi att skapa våra egna om det här då det där satser. Vi kommer att använda oss av en 

tärning och låta slumpen bestämma villkoren för våra bilder. Först väljer var och en tre färger och numrerar varje 

från ett till tre. Sedan väljer var och en tre humör och numrerar varje från ett till tre. Slutligen väljer var och en 

tre djur och numrerar dessa från ett till tre. 

Innan vi börjar rita så slår vi nu en tresidig tärning (eller en sexsidig, delar siffran på två och avrundar uppåt). 

Först för vilken färg var och en kommer att använda sedan vilket humör djuret ska ha och till sist vilket djur det 

kommer att bli. Vi ritar var sin bild och när alla är klara sätter vi upp teckningarna på väggen i en rad. 

 

Outro 
Vi tittar på bilderna och jämför varandras om det här då det där satser. 

 

Frågor 
Vem bestämde vad du skulle rita? 

Vilka konstnärer arbetar på liknande sätt? 

Vilka saker är programmerade på detta sätt? 
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Skola: (Konstfack)Kurs: (Bild, 100 poäng) Lärare: (John Arborgh) Datum: (31-03-2016) 

 

Om det här då det där 
 

Förutsättningar att utveckla följande: 
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. 

 

Följande centrala innehåll: 
Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel 

brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för 

egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden. 

Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med konstnärliga intentioner. Hur 

olika bildgenrer ställer skilda krav på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och hur de 

framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang. 

 

Kunskapskrav: 

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. 

D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

C 

Eleven gör välgrundade och komplexa bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar 

utförligt bildbetydelser ur flera aspekter i samband med det egna arbetet. Eleven relaterar sina tolkningar till 

bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven 

välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över bildens funktion. 

B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

A 

Eleven gör välgrundade, nyanserade och komplexa bildtolkningar ur flera perspektiv, redogör utförligt och 

nyanserat för bildens byggstenar och diskuterarutförligt 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. 

 

 


