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Engelsk titel 
"Art education should be fun" - A study about how students and art teachers talk about 

art education in upper secondary school. 

 

Abstrakt 
I studien undersöks hur elever, bildlärare och ämneslärare med annan behörighet än bild 

språkliggör bildämnet på högstadienivå. Genom analys av fokusgruppsamtal med 

samtliga grupper visar resultatet att bildlärarna inte språkliggör ämnet på samma sätt som 

eleverna och de övriga ämneslärarna gör. Den bild av ämnet som bildlärarna ger uttryck 

för är mer i linje med rådande kursplan i bild än hur de två övriga grupperna samtalar om 

ämnet. Eleverna uttrycker mer traditionella aspekter av ämnet och de övriga ämneslärarna 

visar ett generellt ointresse och okunskap om ämnet i sitt sätt att samtala om det. Analysen 

genomförs och tolkas med hjälp av teorier om socialkonstruktivism, ideologi samt språk 

som motspråk i pedagogiskt perspektiv. Slutligen diskuteras resultatet och ett förslag om 

större ämnesintegration mellan samtliga lärare i skolan presenteras. 

 

Nyckelord 
Bildämnet, Elever, Lärare, Språk, Ämneskonception, Socialkonstruktivism. 

 

Tack 
Stort och hjärtligt tack till samtliga informanter som deltagit i denna studie. Er tid och 

engagemang har varit ovärderligt. Jag vill också rikta ett tack till min handledare Tobias 

Engberg som bidragit med stöttning under arbetets gång.   

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Ämnesval _______________________________________________________ 1 
1.2 Syfte och frågeställning ____________________________________________ 2 

1.3 Tidigare forskning ________________________________________________ 2 
1.3.1 Bildämnets historia ____________________________________________ 2 

1.3.2 Nationella utvärderingen i bild 2013 ______________________________ 3 

1.3.3 Elevers relation till bild _________________________________________ 5 

1.3.4 Diskurser vad gäller estetiska ämnen i skolan _______________________ 5 

1.3.5 Bildlärares syn på sitt ämne _____________________________________ 6 

1.4 Teoretiska utgångspunkter __________________________________________ 7 
1.4.1 Socialkonstruktivism ___________________________________________ 7 

1.4.2 Ideologiskt rum _______________________________________________ 9 

1.4.3 Språk och motspråk ___________________________________________ 10 

1.4.4 Ämneskonceptioner ___________________________________________ 10 

1.5 Metod _________________________________________________________ 11 
1.5.1 Fokusgrupper _______________________________________________ 12 

1.5.2 Metodkritik _________________________________________________ 13 

1.5.3 Etik ________________________________________________________ 14 

1.5.4 Innehållsanalys ______________________________________________ 14 

2 Resultat ____________________________________________________________ 15 
2.1 Elever _________________________________________________________ 15 

2.2 Bildlärare ______________________________________________________ 18 

2.3 Övriga ämneslärare _______________________________________________ 19 

3 Analys _____________________________________________________________ 21 
3.1 Elever _________________________________________________________ 21 
3.2 Bildlärare ______________________________________________________ 22 

3.3 Övriga ämneslärare _______________________________________________ 23 

4 Tolkning ___________________________________________________________ 23 

4.1 En kommunikationsaspekt som inte når fram __________________________ 23 
4.2 ”Bild ska vara kul. Viktigt, men kul” _________________________________ 25 
4.3 Tydliga förväntningar _____________________________________________ 27 

5 Sammanfattning ____________________________________________________ 28 

6 Diskussion __________________________________________________________ 29 

Referenser ___________________________________________________________ 33 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 

1.1 Ämnesval 

Bildämnet har genomgått stora förändringar i den svenska skolan. Från att ha varit ett 

övningsämne som uteslutande handlade om att teckna och efterlikna är det idag ett ämne 

som innefattar en stor bredd av material, metoder och verktyg. Digitala medier och 

bildkommunikation har fått ta allt större plats i kursplanen och mycket av kärnan ska idag 

ligga i att tolka, analysera och kommunicera med bilder. Denna stora förändring till trots 

är ämnet ett av de mest timeplanehotade i skolan, tillsammans med de övriga estetiska 

ämnena. Dessa ämnen marginaliseras och får istället stå tillbaka för ämnen med starkare 

fäste, så som skolans kärnämnen (Marner, 2006:3ff). Bildämnet ses istället många gånger 

som en rast i schemat, en chans att pusta ut och göra någonting annat mellan de krävande 

och mer värdefulla ämnena. Trots att det är tydligt att bildämnet ska innefatta flera 

teoretiska moment så tycks det finnas en fast övertygelse hos många om att ämnet enbart 

är praktiskt (Åsén, 2006:118ff). I den nationella utvärderingen i bild (NÄU-13) 

framkommer att eleverna framhäver ämnet på ett sätt som inte alltid är i linje med rådande 

kursplan. Inte heller stämmer elevernas tankar om ämnet överens med deras lärares och 

dessutom menar hälften av eleverna att deras föräldrar tycker att ämnet är oviktigt 

(Skolverket, 2015:179). I 2011 års kursplan i bild framgår att ämnet är viktigt för att 

eleverna ”ska kunna orientera sig och delta i en värld där människor dagligen möter en 

mängd visuella budskap och synintryck” (Skolverket, 2017:5). Även elevernas personliga 

utveckling och identitetsskapande lyfts fram som aspekter av ämnets syfte i skolan. Detta 

kan anses av betydande vikt i dagens medietäta samhälle där bilder och andra typer av 

synintryck ständigt är i omlopp runtomkring oss med avsikt att övertala eller påverka oss 

på olika sätt. Ändå är det enligt Marners och Åséns forskning inte dessa aspekter av ämnet 

som förmedlas i praktiken utan istället fortsätter en traditionell syn att genomsyra elevers 

tankar om ämnet. Ämnets kommunikativa sida verkar inte ha fått samma genomslag i 

praktiken som i kursplanen. I samtal med olika grupper inom skolorganisationen - elever, 

bildlärare samt övriga ämneslärare - går det att undersöka hur dessa grupper talar om 

bildämnet och vilka aspekter av ämnet som lyfts fram hos respektive grupp. Eventuella 

skillnader i dessa gruppers språkliggörande av ämnet skulle kunna öppna för ytterligare 

frågor om vad detta beror på och hur man kan gå tillväga för att påverka deras syn på 

ämnet. 
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1.2  Syfte och frågeställning 

Studien ämnar att genom samtal med olika grupper inom skolan analysera på vilket sätt 

bildämnet språkliggörs och vilka aspekter av ämnet som respektive grupp lyfter fram. 

Fokusgruppssamtal har genomförts med tre olika grupper av aktörer inom 

skolorganisationen i högstadiet: elever, bildlärare samt lärare med annan 

ämnesbehörighet än bild. Dessa samtal har analyserats för att tolka hur respektive grupp 

språkliggör ämnet och vilka konceptioner som framträder. De olika gruppernas åsikter 

och tankar ska sedan ställas mot varandra för att tydliggöra eventuella skillnader i deras 

sätt att samtala om bildämnet. Intresset i denna studie ligger alltså i det som sker i 

språkliggörandet av bildämnet i respektive grupp och hur dessa väljer att tala om ämnet. 

Syftet med detta är att öka kunskapen om hur bildämnet språkliggörs hos de olika 

grupperna som medverkar i skolans praktik. Studien har genomförts utifrån följande 

frågeställningar: 

 

▪ Hur språkliggörs bildämnet i samtal med elever, bildlärare respektive övriga 

ämneslärare på högstadiet?  

 

▪ Vilka delar av ämnet lyfter respektive grupp fram och vilka skillnader finns i deras 

sätt att språkliggöra ämnet? 

 

1.3  Tidigare forskning 

I följande avsnitt behandlas forskning rörande bildämnet. Avsnittet inleds med en 

redogörelse över bildämnets historia i Sverige vilket följs åt av en presentation av den 

nationella utvärderingen i bild från 2013. Slutligen presenteras en amerikansk studie i 

vilken elevers tankar om konstnärliga ämnen i skolan har undersökts. 

 

1.3.1 Bildämnets historia 

Bildämnet har genomgått större förändringar än många av skolans ämnen och än idag 

diskuteras dess innehåll och funktion. Gunnar Åsén (2006) talar om framförallt tre olika 

faser av ämnets utveckling: teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och 

teckning som kommunikationsmedel (2006:107). Ämnet började som teckning och blev 

obligatoriskt i den svenska skolan på mitten av 1800-talet. Fokus låg på att avbilda och 

realism värdesattes. Eleverna fick börja avbilda med hjälp av rutnät och punkter för att så 

småningom lära sig teckna föremål på fri hand (Åsén, 2006:108f). Efter sekelskiftet blev 

konstbildning och smakfostran mer centrala frågor i ämnet och med tiden började man 

även intressera sig för psykologiska teorier vad gäller bildutveckling hos barn. Ju fler 
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teorier som växte fram inom detta område desto mer kritisk blev man till synen på 

teckning som enbart avbildning då det hindrade barnen att komma förbi de lägre stadierna 

i deras bildutveckling (Åsén, 2006:111f). I mitten av 1900-talet påtalades det fria 

skapandes möjligheter i ämnet och det fördes häftiga debatter mellan den äldre och yngre 

generationen bildlärare. Förutom att man skulle befria eleverna från strikta 

teckningsregler så användes ämnets låga prestationskrav på eleverna som argument, att 

ämnet kunde bli ett ”andningshål” för eleverna i deras annars tuffa scheman. Debatterna 

fick effekt: kraven på avbildning försvann och istället fick elevernas personliga idéer och 

uttryck ta mer plats (Åsén, 2006:114f). I samband med utvecklingen av ny bildmedia, så 

som reklam, film och TV, påbörjades på 60-talet ämnets nya förändring. Förutom att 

inrikta sig på endast bildframställning så skulle ämnet även ge eleverna kunskap att 

hantera bildspråk och de budskap som förmedlades via de nya medierna. Den klassiska 

konstbilden prioriterades inte längre utan ämnet breddades till att innefatta även 

vardagliga bilder. Den tydligaste markeringen i denna förändring skedde i och med 1980 

års läroplan där teckning bytte namn till bild. Denna ämnesinriktning, som vi fortfarande 

vidhåller idag, betonar bildframställning, bildanalys och bildkommunikation som viktiga 

aspekter av utbildningen. Man framhåller dessa kunskaper som viktiga verktyg och 

förutsättningar för att kunna vara en aktiv del av samhället (Åsén, 2006:116f). 

 Forskning om bildämnets historia är av relevans i denna studie då det bidrar 

med kunskap om vilka delar av ämnet som betonats genom ämnets historia samt vilken 

historia dagens kursmål i ämnet har. Det bidrar även med kunskap om olika metoders 

plats i ämnet, exempelvis att teckna varit en del av ämnet sedan starten medan bildspråk 

och kommunikation inte blev aktuellt i ämnet förrän cirka 60-talet. Med andra ord är det 

möjligt att mycket av de aktuella målen med ämnet till viss del kan förklaras av historiska 

skiftningar i ämnet.  

 

1.3.2 Nationella utvärderingen i bild 2013 

Den nationella utvärderingen i bild initierades av Skolverket inför verksamhetsåret 2011 

tillsammans med ämnena musik och slöjd i årskurs 6 och 9. I förordet till NÄU-13 anges 

att syftet med utvärderingen är att få ny kunskap om hur undervisningen i ämnena 

fungerar och få syn på eventuella styrkor och svagheter (Skolverket, 2015). I rapporten 

visar det sig att bildlärarna upplever att ämnet har en lägre status än de teoretiska 

kärnämnena och inte värderas lika högt av skolan och rektor. De anser inte heller, precis 

som majoriteten av eleverna, att elevernas anhöriga ser något särskilt stort värde eller 

nytta med ämnet (Skolverket, 2015:35f).  
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 Studien utgår från tre huvudsakliga sätt att se på ämnet, ämneskonceptioner, 

vilka är bild som estetiskt-praktiskt ämne, bild som kommunikativt ämne och bild som 

fritt skapande ämne. Först genomfördes en enkätundersökning där det framkom att till 

skillnad från lärarna framhåller eleverna i årskurs 9 i studien bild som ett estetiskt-

praktiskt ämne i högre grad än ett kommunikativt ämne. Även påståenden kopplade till 

en fritt skapande ämneskonception betonas mer än de kommunikativa aspekterna. Inte 

heller uttrycker eleverna att de får chans att uttrycka sina känslor i särskilt hög mån, i 

jämförelse med andra påståenden (Skolverket, 2015:57). Eleverna tycker dock att ämnet 

är roligt och de känner en relativt stor arbetsglädje när de arbetar i bild. Däremot tycker 

de inte att det är särskilt viktigt för deras framtida yrkesliv – knappt hälften av alla elever 

i årskurs 9 som deltagit i studien tycker att det stämmer bra eller mycket bra att ämnet är 

viktigt. I en jämförelse med svaren som angavs av eleverna i årskurs 6 finner forskarna 

att det verkar ha skett en förskjutning i vad som anses vara viktigt i skolan. Eleverna i 

årskurs 6 anser att ämnet är viktigare i högre grad än vad eleverna i årskurs 9 gör. Synen 

på bild rör sig från ett roligt, nyttigt och viktigt ämne till enbart ett roligt ämne. Studien 

drar slutsatsen att eleverna i årskurs 9 är mer inriktade på nyttoaspekter i fråga om 

framtida utbildning och yrke medan eleverna i årskurs 6 inte börjat fundera kring detta än 

utan tänker istället i banor om trivsel och välbefinnande (Skolverket, 2015:59). Forskarna 

genomförde också en fördjupningsstudie där de intervjuade deltagarna. Resultatet från 

denna talar på vissa sätt emot resultatet av enkätundersökningen. I fördjupningsstudien 

framkommer att eleverna ser bild som någonting utöver det vanliga i skolan och att de ser 

ett värde i att det skiljer sig från övriga ämnen. Ämnet ses som avslappnande snarare än 

slappt och ordet frihet blir centralt för många elever i sin beskrivning. Ämnets värde när 

det kommer till utveckling och identitet, men även för framtida yrkesval, framhålls hos 

flera elever. Främst anses kreativiteten vara det som kan gynna eleverna i deras framtida 

yrkesliv. Eleverna nämner också här mer traditionella uppfattningar så som att man målar 

vad man känner, lär sig olika tekniker samt att man får lära sig att rita (Skolverket, 

2015:61f).  

 Den nationella utvärderingen bidrar med viktiga insikter om bildämnet, 

både för forskning och för lärare i praktiken. Att kartlägga ett ämnes styrkor och svagheter 

och få insikt i hur både lärare, elever och anhöriga tänker kring det är en viktig del i att 

bygga ett så väl fungerande ämne som möjligt. I denna studie är främst elevernas och 

lärarnas åsikter i ämnet intressanta då det ger studien resultat att ta i beräkning och 

använda i tolkning och diskussion.  
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1.3.3 Elevers relation till bild 

Andrelchik och O’Neill Schmitt (2014) studerar ungdomars syn på konstnärliga ämnen i 

de amerikanska skolorna. Genom att intervjua elever som studerar en keramikkurs 

undersöker de bland annat  hur eleverna ser på framgång när det kommer till estetiska 

ämnen och hur eleverna förhåller sig till dessa typer av ämnen. Författarna menar att 

ungdomar lätt upplever frustration i ämnet när de saknar de färdigheter som krävs för att 

klara av sina egna mål. Eleverna är således medvetna om sin egen upplevda kompetens i 

ämnet och har lätt att identifiera saker de inte blivit nöjda med när det kommer till sin 

egen produktion. Trots detta ser eleverna ämnet som ett roligt sådant och upplever att det 

bjuder in till en stöttande och avslappnande miljö. Eleverna vittnar om att ämnet ger dem 

möjlighet att koppla av och vara kreativa en stund efter att ha arbetat med svårare ämnen, 

så som matte (Andrelchik & O’Neill Schmitt, 2014:9). Däremot hävdar eleverna att ämnet 

inte är särskilt viktigt, vilket författarna menar är i konflikt med elevernas syn på ämnet 

som utmanande. De knyter detta till teorier som menar att vi är länkade till och influerade 

av världen omrking oss. Vår omvärld har både tydliga och gömda spänningar och vårt 

sätt att tala om något speglar dessa. På skolan där studien genomfördes finns en jargong 

om bildämnet som någonting flummigt, onyttigt och nästintill komiskt. Detta kan mycket 

väl tänkas ha färgat eleveras åsikter och tankar (Andrelchik & O’Neill, 2014:11). Både 

studenternas föräldrar och lärare visar sig spela en stor roll när det kommer till att influera 

studenternas tankar om bildskapande. Författarna menar därför att genom att läraren 

reflekterar över sin roll i klassrummet kan denne påverka elevernas tankar kring ämnet. 

Hur denne presenterar, talar om och låter elever reflektera över uppgifter kan hen påverka 

elevernas åsikter och känslor (Andrelchik & O’Neill, 2014:18).  

 Det är viktigt att ta i beaktande att denna studie är genomförd i amerikanska 

skolor och att resultatet därför inte nödvändigtvis speglar situationen i svenska skolor. 

Däremot kan resultatet ändå anses intressant då det bland annat behandlar och presenterar 

teorier om hur olika aktörer inom skolan kan tänkas påverka elevernas åsikter och känslor 

kring ett ämne, något som är relevant även i denna studie.  

 

1.3.4 Diskurser vad gäller estetiska ämnen i skolan 

Lindgren (2006) har studerat olika diskurser relaterade till synen på estetiska ämnen i 

skolan. Genom intervjuer med lärare och skolledare i sju olika skolor identifierar 

Lindgren fem huvudsakliga diskurser när det kommer till sätt att tala om och legitimera 

de estetiska ämnena i skolan. Den första är estetisk verksamhet som kompensation som 
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handlar om att estetiska ämnen kan kompensera för teoretiska ämnen som elever ibland 

kan finna svåra. Vissa elever beskrivs ha ett behov av estetiska verksamheter då de visar 

tillkortakommanden i andra ämnen och estetiska verksamheter således kan kompensera 

för detta (Lindgren, 2006:92f). Den andra diskursen som presenteras är estetisk 

verksamhet som balans som på liknande sätt som föregående diskurs handlar om att 

kompensera eller väga upp för de teoretiska ämnena. Genom estetiska ämnen i skolan 

balanserar man elevernas skolgång så det inte blir enbart teoretisk verksamhet (Lindgren, 

2006:101). Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet är den tredje diskursen som 

presenteras. I linje med att eleverna anses ha ett behov av en balanserad skoldag med både 

estetiska och teoretiska aktiviteter så anses de också vara i behov av lustfyllda aktiviteter 

i skolan, något som de estetiska ämnena tillför till skolan (Lindgren, 2006:107). Den 

fjärde diskursen är estetisk verksamhet som fostran och denna handlar om att de estetiska 

ämnena fostrar eleverna till goda samhällsmedborgare och höjer deras självförtroende 

(Lindgren, 2006:112f). Den femte och sista diskursen är estetisk verksamhet som 

förstärkning. Enligt lärarna i intervjuerna har de estetiska ämnena chans att stärka 

elevernas lärande i skolans övriga ämnen, med grund i tankar om att ju fler ämnen som 

integreras i ett tema desto högre undervisningskvalitét (Lindgren, 2006:115). 

 Lindgrens fem diskurser bidrar med värdefull kunskap om hur de estetiska 

ämnena, däribland bild, legitimeras och talas om i skolor. Relaterat till denna studie kan 

detta tänkas vara av särskilt intresse när det kommer till tolkning av samtalen med bild- 

och de övriga ämneslärarna. Med andra ord kan eventuella kopplingar dras mellan 

Lindgrens diskurser och resultatet som framkommer i denna studie.   

 
1.3.5 Bildlärares syn på sitt ämne 

Genom intervjuer med gymnasielärare på estetiska program på gymnasiet söker Elsner 

(2000) svar på hur ämnesexperter i bild, musik och drama uppfattar och legitimerar sin 

ämnesverksamhet. Hon ställer sig frågan vilka drag som anses vara de mest 

karaktäristiska i ett ämne och hur lärare ser på sitt ämne i relation till andra ämnen. I 

bildämnet finner Elsner framförallt fyra aspekter av verksamheten. Den första är en 

livsförhöjande aspekt. Lärarna vittnar om att bildämnet kan bidra med en stor personlig 

tillfredställelse i skapandeprocessen. Eleverna har genom bildämnet möjlighet att uppleva 

just detta, en känsla av lycka och ”flow”, som en lärare uttrycker det (Elsner, 2000:25f). 

Bildämnet ger också eleverna möjlighet att visuellt upptäcka sin omvärld och således 

vidga sin upplevelse av verkligheten, någonting som Elsner placerar in under en 

utforskande och kognitiv aspekt av ämnet. Detta kan antas leda till både ett rikare liv men 
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också en ökad kritisk medvetenhet (Elsner, 2000:26). Vad gäller en nytto- och 

kommunikativaspekt framkommer ämnets yrkeskvalificerande aspekter relativt lite i 

intervjuerna. Däremot framhåller lärarna desto mer att ämnet ska lära eleverna om bildens 

betydelse som ett medel för kommunikation och hur viktigt detta är i samhället (Elsner, 

2000:27). Den sista aspekten är bildningsaspekten, som handlar om värdet att förstå vårt 

kulturella arv. Bildskapandet är i grund och botten ett mänskligt uttrycksbehov och det 

ligger en vikt i att få eleverna att bli medvetna om sitt eget bildskapande i relation till 

historiska och kulturella sammanhang. Även vikten av att få ta del av andra människors 

sätt att se och uppfatta världen genom deras bildskapande betonas (Elsner, 2000:28f). 

 Det ska tas i beaktande att det finns vissa skillnader mellan Elsners studie 

och denna. Elsners studie är genomförd med hjälp av lärare verksamma i gymnasiet och 

inte i högstadiet och dessutom var en annan läroplan aktuell vid tiden för studien (Lpo 94 

för högstadiet respektive Lpf 94 i gymnasiet). Dessa stora skillnader till trots så kan 

Elsners resultat ändå ses som aktuella när det kommer till tolkning och förståelse av 

framförallt bildlärarnas samtal. Elsners resultat speglar en historisk syn på ämnet hos 

bildlärare som till stora delar kan tänkas vara aktuell än idag. Däremot är det ändå viktigt 

att ha dessa skillnader i åtanke under tolkningen av resultatet.  

 

1.4  Teoretiska utgångspunkter 

Studien grundar sig på ett socialkonstruktivistiskt synsätt och utgår i analysen från teorier 

om ideologiskt rum, språk och motspråk samt ämneskonceptioner. I följande avsnitt ges 

en redogörande beskrivning av samtliga av dessa teorier. 

 
1.4.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivister menar att vår verklighet är socialt betingad och inga av våra 

handlingar kan anses ”naturliga” utan istället är ett resultat av social konstruktion. 

Socialkonstruktivismen är en slags kritisk kraft som försöker avslöja vad som ligger 

bakom olika företeelser. Vår upplevelse av vår omvärld och allt som försiggår 

runtomkring oss är beroende av sociala processer och därför socialt konstruerad - den är 

beroende av vårt perspektiv (Wenneberg, 2010:10f). Kunskap och förståelse för 

omvärlden reproduceras genom social interaktion med varandra. Vissa handlingar och 

åsikter karakteriseras genom denna interkation som naturliga medan andra anses vara 

onaturliga eller oacceptabla (Dahl Rendtorff, 2003:99). Vidare menar företrädare för 

socialkonstruktivismen att språket är en grundbult i detta då det på förhand konstruerar 

och strukturerar verkligheter för oss: ”Språket är socialt konstruerat och därför blir också 
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vår uppfattning av och vår kunskap om verkligheten socialt konstruerad” (Wenneberg, 

2010:12).  Eftersom vi får kunskap genom språket innebär det att kunskap också är socialt 

konstruerad. En socialkonstruktivist är inte intresserad av kunskap i fråga om sant eller 

falskt utan intresserar sig istället för hur kunskapen producerats. Begrepp som 

”verklighet” och ”kunskap” är beroende av sin kontext, alltså i vilket sammanhang de 

existerar - det är nämligen mänskliga handlingar som skapar verkligheten (Dahl 

Rendtorff, 2003:103). Ingenting är självförklarande utan allt kan förklaras med 

utgångspunkt i social konstruktion. Med detta menas att en forskare utifrån 

socialkonstruktivismen inte ska acceptera en naturlighet hos sociala företeelser utan 

försöka hitta ett sätt att förklara dessa (Wenneberg, 2010:29f). Wenneberg delar upp 

socialkonstruktivism i fyra olika former. En av dessa kallar han Ett kritiskt perspektiv. 

Detta perspektiv handlar just om att avslöja det dolda, det som kanske kan te sig naturligt 

eller självklart. Med andra ord ska sådana sociala företeelser inte accepteras rakt av då 

det under dessa företeelsers utveckling döljer sig en social påverkan (Wenneberg, 

2010:57f). Detta perspektiv av socialkonstruktivismen anses vara väldigt generellt och 

kan därför användas på en mängd olika studier då man kan tillämpa olika grader av 

radikalitet. Det kritiska perspektivet används därför ofta i samhällsvetenskaplig forskning 

när forskaren vill bryta ned traditionella föreställningar inom ett område (Wenneberg, 

2010:65f). Detta perspektiv ter sig dock inte helt oproblematiskt. När en forskare arbetar 

med att dekonstruera föreställningar och lämna det naturliga kan det vara svårt att veta 

när det är dags att sluta. Borde inte resultatet av en dekonstruktion också dekonstrueras, 

kan inte det också vara en social konstruktion som borde undersökas? Perspektivet för 

med sig en logik som gör det svårt att dra några omedelbara slutsatser och erbjuder 

egentligen inga egentliga kompensationer för det som dekonstrueras, i alla fall inte av 

egen kraft. Forskaren blir beroende av andra perspektiv som kan kompensera för den 

tomhet som blir kvar av det kritiska perspektivet (Wenneberg, 2010:67). Wennerberg 

presenterar därför nästa form av socialkonstruktivism – en teori om det sociala. Han 

menar att då den första formen är inriktad på att dekonstruera så bearbetar denna form 

konstruktionerna. Den försöker alltså förklara de sociala företeelser som det kritiska 

perspektivet har brutit ned och fyller således det tomrum som det första perspektivet 

lämnat efter sig. Det som skiljer detta perspektiv från övriga samhällsteorier är att den 

menar att det sociala skapas genom medveten handling, istället för att vara en 

evolutionistisk och omedveten utvecklingsprocess. Genom att låta detta perspektiv ta vid 
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där det första inte räcker till ges en god grund att stå på i samhällsvetenskaplig forskning 

(Wenneberg, 2010:70). 

 Socialkonstruktivismen fungerar i denna studie som en grund där 

informanternas svar och åsikter inte tas för givna utan istället ses som ett tecken på en 

underliggande social konstruktion. Med andra ord förklaras resultatet med utgångspunkt 

i socialkonstruktivismen. Det som framkommer i samtalen med informanterna 

dekonstrueras för att finna tidigare dold information. Socialkonstruktivismen genomsyrar 

därmed hela analysen.  

 
1.4.2 Ideologiskt rum 

Selander och Kress (2010) skriver om lärandets rum och menar att dessa rum kan handla 

om både fysiska som icke-fysiska platser. Kring samtliga rum utvecklas särskilda regler 

och rutiner om allt från vem som har tillträde till rummet till förväntningar på roller hos 

de som ingår där. Möbleringen i rummet talar om vem som har rätt att inta vilken plats, 

exempelvis finns det i ett klassrum vanligtvis bänkar som är till för eleverna samt en 

kateder eller liknande som är ämnad för läraren. Detta säger en del om vilka roller 

samtliga förväntas ha i rummet och den hierarki som existerar där (Selander & Kress, 

2010:47f). Författarna talar även om förväntningar, förförståelse och intressen som 

deltagarna har i förhållande till rummet och väljer att benämna detta ideologiskt rum. 

Rummet har inte en betydelse i sig utan betydelsen formas av de aktiviteter som rummet 

skapades för. Användarna av rummet, likt elever och lärare i ett klassrum, är de som 

realiserar denna betydelse genom de handlingar som dessa utför där. Ett bildklassrum är 

inte ett bildklassrum förrän det planerats, inretts och schemalagts som ett sådant. I och 

med att det blir just ett bildklassrum får det syften, målsättningar och förväntningar 

kopplade till detta. Selander och Kress betonar att ett rum alltid är historiskt betingat och 

även om liknande handlingar alltid tycks ske i ett rum så genomgår det ständiga 

förändringar. Att använda lösa termer, såsom skola, kan därför vilseleda. Skola är inte 

samma sak idag som det var för femtio år sedan – nya läroplaner, lagar och medier 

tillkommer hela tiden – men ändå talar många äldre idag om skolan som att det vore 

samma skola de själva en gång gick i. På samma sätt är ett bildklassrum inte samma sak 

idag som det var för femtio år sedan. Det är därför viktigt att vara tydlig med vilken 

definition som är aktuell i samtalet (Selander & Kress, 2010:48f). 

 Selander och Kress teori om ideologiskt rum tillämpas i analysen av 

samtliga gruppers språkliggörande av bildämnet. Tankar om hur förväntningar, förståelse 

och intressen formas i relation till ett visst rum kan tänkas vara högst aktuellt i samtalet 
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om ett ämne. Samtliga grupper besitter, medvetet eller omedvetet, vissa förväntningar 

och tankar om skolans ämnen och det är viktigt att ta i beaktande hur dessa kan ha formats.  

 
1.4.3 Språk och motspråk 

Språk skapar stora möjligheter när det kommer till att möta andra människor men också 

förstå oss själva. Vi kan uttrycka våra önskningar, åsikter och frågor och möta andra 

människor i samtal, diskussioner och överenskommelser. Gustafsson (2008) menar att vi 

mer sällan ser språket som något som också skapar möjligheter att dölja och förvränga. 

Omvärlden tolkas olika av alla och det språk som delas oss emellan är beroende av dessa 

tolkningar – en verklighet och en sanning behöver inte vara given. Sättet vi talar om 

någonting, kategoriserar och väljer att benämna saker säger mycket om våra världsbilder. 

Dessa är dock föränderliga och blir beroende av det sociala sammanhang vi befinner oss 

i.  När två olika sätt att se på och tala om något möts ”skaver” dessa mot varandra och 

tydliggör något som tidigare varit dolt för oss. Det blir ett motspråk, något som tvingar 

oss att se till oss själva och ifrågasätta det vi vet (Gustafsson, 2008:36). Samtidigt som vi 

styr språket så styr språket oss. Vi kan tala om omvärlden men också påverkas av språket 

i vår egen omvärldsuppfattning, vilket gör språket till ett levande redskap. När vi talar 

gör vi det genom att kategorisera och värdera och således gör språket något med oss, 

därav blir det viktigt att analysera hur vi faktiskt använder det. Gustafsson skriver ”En 

kategoris innebörd men också dess värde skapas i den skillnad som uppstår till andra 

kategorier” (Gustafsson, 2008:42) och menar att för att någonting ska kunna ses som 

något särskilt så måste språket ligga ett steg före – kategorin måste finnas där sedan innan. 

 Då denna studie handlar om språkliggörandet av bildämnet blir språkliga 

teorier högst aktuella. Bild är, som tidigare känt, ett omtvistat ämne där åsikter går isär 

och sätt att tala om ämnet varierar mellan olika grupper. Bildämnets kursplan beskriver 

ett ämne med stor betydelse för samtliga elevers framtid och utveckling medan eleverna 

själva beskriver ett ämne utan ett särskilt högt värde eller betydelse för dem. Det finns ett 

motspråk och frågan är om detta också existerar mellan de olika grupperna av aktörer 

inom skolan, exempelvis lärare och elever. Vad kan det tänkas ha för effekt på 

bildpedagogikens praktik? 

 

1.4.4 Ämneskonceptioner 

Ett viktigt begrepp i denna studie är ämneskonception som handlar om vilka idéer och 

föreställningar som finns om ett visst ämne. Förutom att uttryckas i kursplaner kan man  

finna ämneskonceptioner i lärarnas yrkesspråk och personers sätt att tala om och 
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framställa ett ämne. En lärares ämneskonception har stor betydelse för undervisningen då 

den fyller det som saknas i de många gånger abstrakta kursplanerna och styrdokumenten. 

Ämneskonceptioner kan delas upp i två delar: dels det heliga, alltså det som uppfattas 

som ämnets kärna och inte kan förbises, och dels det profana. Det profana innebär delarna 

i ämnet som kan ändras efter behov och inte anses vara skrivna i sten (Skolverket, 

2015:44). Det har visat sig att nya idéer och sätt att se på ett ämne inte ersätter tidigare 

tankar utan snarare adderas till dem och således breddar ämnet. Vissa ämneskonceptioner 

kan alltså finnas kvar som historiska avlagringar som fortsätter leva vidare tack vare att 

vissa lärargrupper låter dem komma till uttryck i undervisningen (Åsén, 2006:107). Det 

har också visat sig att delar av ett ämne som kan betraktas som mycket viktiga i en viss 

typ av ämneskonception och även funnits formulerade i kursplanen inte alls fått ett tydligt 

genomslag i undervisningen (Marner & Örtegren, 2003:55). I NÄU-13 har studien utgått 

från tre olika ämneskonceptioner i frågorna till informanterna: bild som ett fritt skapande 

ämne, bild som ett estetiskt-praktiskt ämne samt bild som ett kommunikativt ämne 

(Skolverket, 2015:44). Att se bild som ett fritt skapande ämne innebär att värdesätta 

elevens egna skapande, uppmuntra en fri metodik och frammana kreativitet och 

skaparlust hos eleven. Bild som ett estetiskt-praktiskt ämne betonar istället bildämnets 

hantverksmässiga och konstnärliga aspekt. Fokus ligger då på bildframställning. Bild som 

ett kommunikativt ämne handlar istället om att se ämnets kommunikativa sida. Lärare 

med denna ämneskonception fokuserar på bilders budskap och att förmedla den 

kommunikativa aspekten av ämnet till eleverna (Marner, 2006:7). 

 I denna studie används de tre ovan nämnda ämneskonceptionerna för att 

identifiera de föreställningar om ämnet som framkommer i samtliga tre fokusgrupper. 

Studiens huvudsakliga fokus ligger inte på ämneskonceptioner i sig men begreppet 

underlättar en kategorisering av det som framkommer i fokusgruppssamtalen för att finna 

likheter och skillnader i de olika gruppernas sätt att tala om ämnet.  

  

1.5 Metod 

Nedan presenteras de metoder som använts för att genomföra studien. Kapitlet inleds med 

en redogörelse för fokusgrupper och en kritisk analys av denna metod. Detta följs åt av 

ett avsnitt om etik och de principer studien utgått ifrån vad gäller detta. Till sist ges en 

redogörelse om kvalitativ innehållsanalys vilket är den metod som används för att 

analysera resultatet. 
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1.5.1  Fokusgrupper 

Fokusgrupper innebär att forskaren samlar en mindre grupp informanter för ett samtal där 

attityder och tankar inom ett visst ämnesområde framträder och kan undersökas. Tanken 

är att samtliga deltagares uppfattningar ska språkliggöras för att kunna jämföras och 

diskuteras. Fokusgrupper har framförallt ett par tydliga egenskaper som skiljer dem från 

övriga typer av intervjuer. Samlingen av informanter ska ha ett fokus – ett gemensamt 

tema som samtliga deltagare har erfarenhet eller kunskap om. Forskarens roll är att 

underlätta samtalet snarare än leda det. Vikten ligger istället vid gruppdynamiken och att 

empirisk data naturligt kommer fram genom interaktionen mellan gruppens deltagare. 

Forskarens jobb är att försöka förstå resonemang bakom olika synpunkter som 

framkommer i interaktionen och således också kunna undersöka vad som kan tänkas ligga 

bakom dessa. Enligt Denscombe kan ett fokusgruppsamtal leda i två huvudsakliga 

riktningar vilka båda är värdefulla på sitt sätt. Antingen kan det bildas en samstämmighet 

i gruppen där samtliga deltagare är överens och når liknande slutsatser och synpunkter 

som forskaren får ta del av. Det kan däremot också vara så att det framkommer flera 

viktiga skillnader i deltagarnas åsikter vilket ger forskaren ett brett material att analysera 

och många olika åsikter om ämnet att ta i beaktande. Fördelen med båda dessa riktningar 

är själva interaktionen som förhoppningsvis inte bara avslöjar vad deltagarna har för 

åsikter utan också varför de tänker som de gör genom att de delar med sig av resonemang 

för detta. Förutsättningen för det är emellertid att fokusgruppen måste känna sig trygga 

och uppleva att det finns ett förtroendefullt samtalsklimat i gruppen. Det är forskarens 

jobb att främja ett sådant klimat och få deltagarna att känna sig trygga nog att våga 

uttrycka sina åsikter inför både forskaren och övriga deltagare (Denscombe, 2016:268ff).  

 I denna studie genomfördes tre fokusgruppsamtal med deltagare som tillhör 

en och samma skola. Skolan är en högstadieskola i en mindre stad i mellersta Sverige. En 

av grupperna bestod av fem elever i årskurs 9. Detta samtal genomfördes på plats i deras 

skola och tog 42 minuter. Den andra gruppen bestod av tre ämneslärare där en var behörig 

lärare i matematik och SO, en i matematik och NO samt en behörig lärare i idrott. Denna 

grupp kommer i arbetet att benämnas Övriga ämneslärare. Även det samtalet 

genomfördes på plats i skolan och tog 36 minuter. Den sista gruppen bestod av två 

behöriga bildlärare och genomfördes via ett videosamtal där de två lärarna satt 

tillsammans och samtalade med mig via en dator. Detta samtal tog 28 minuter. Varje 

samtal inleddes med frågan ”Vad är bild?” och informanterna fick sedan ta samtalet i den 

riktning de kände var relevant. Vid enstaka tillfällen, till exempel om informanterna var 

tysta en längre tid, ställdes följdfrågor för dem att svara på vilket fick igång samtalet igen. 
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För att underlätta för återgivningen av samtalen spelades de in med informanternas 

medgivande. Samtliga samtal transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

1.5.2  Metodkritik 

Likt alla metoder har intervjumetoder, så som fokusgrupp, både för- och nackdelar som 

är viktiga att ta i beaktande inför och efter datainsamling. Bland de viktigaste fördelarna 

finns de djupa insikter som framkommer vid lyckade intervjuer. Informanterna kan 

utveckla sina åsikter och tankar och prioritera det som de tycker är viktigt. Nackdelarna 

är däremot att det är tidskrävande och svårt att uppnå konsistens då de insamlade data i 

viss mån påverkas av den specifika kontexten och de specifika informanter som deltar vid 

varje samtal (Denscombe, 2016:289). Denscombe skriver även om intervjuareffekten 

vilken handlar om ett antal aspekter som man som forskare bör ta hänsyn till inför en 

intervjusituation. Bland annat är det viktigt att fundera över sin egen identitet och vilken 

påverkan denna kan tänkas ha på de som intervjuas. Denscombe menar att det framförallt 

är forskarens kön, ålder och etniska ursprung som kan tänkas påverka informanterna sett 

till hur ärliga de vill vara och hur mycket information de är villiga att dela med sig av. 

Detta beror naturligtvis också på vem det är som intervjuas. Det är inte forskarens identitet 

i sig som avgör informantens förhållningssätt utan vad forskarens identitet betyder för 

informanten samt det ämne som samtalet handlar om. I denna studie var jag en person för 

elevgruppen då jag var äldre och mer utbildad än dem men en annan person i 

lärargrupperna där ställningen var den motsatta. Det är viktigt att reflektera över vad detta 

kan innebära för samtalet och om det finns någonting att göra som underlättar eventuella 

hinder. I småskalig forskning finns det vissa begränsningar för vad forskaren kan göra åt 

sådana frågor. Det viktigaste är att agera professionellt genom att vara punktlig, lyhörd 

och framstå som neutral i de frågor som diskuteras. Det gemensamma i samtliga grupper 

i denna studie är att jag för alla var en lärarstudent som är lika intresserad av samtliga 

deltagares åsikter och resonemang, oavsett vilken roll de har i skolan. Att förhålla sig 

professionellt gentemot informanterna och visa att alla deras åsikter och resonemang är 

av samma vikt inger förhoppningsvis en känsla av trygghet (Denscombe, 2016:270). 

Samtliga samtal inleddes med att deltagarna fick en presentation av mig och den studie 

jag genomför. De fick veta vilken roll deras svar skulle spela och fick förhoppningsvis 

således en känsla av att deras deltagande var värdefullt. Mitt mål var att under samtalen 

vara så tillmötesgående som möjligt och inge en positiv känsla av förståelse och trygghet 

hos deltagarna.   
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1.5.3  Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra etiska krav som är viktiga att forskaren 

förhåller sig till i datainsamling och behandling av den information som framkommer. 

Dessa är som följer: 

▪ Informationskravet: Informanterna ska få veta vad studien handlar 

om, vilken roll deras svar spelar i studien samt att deltagandet sker på 

deras villkor. De har all rätt att avbryta sitt deltagande när helst de vill 

och deras svar ska inte användas till någonting annat än aktuell studie 

(2002:7). 

▪ Samtyckeskravet: Innan datainsamlingen startar ska forskaren ha 

informanternas samtycke till deltagande. Informanterna har rätt att 

avbryta sitt deltagande utan några som helst negativa följder för dem. 

Är informanten under 15 år ska denne ha vårdnadshavares tillstånd 

att delta i studien (2002:9f) 

▪ Konfidentialitetskravet: Forskaren har tystnadsplikt och 

deltagarnas svar får inte användas på något annat sätt än det som är 

överenskommet. Utomstående ska ej kunna få tag på informationen 

eller få veta vem som deltagit i studien, därav ska lagring av 

insamlade data ske på ett sätt som garanterar detta (2002:11ff). 

▪ Nyttjandekravet: Informationen som framkommer får inte på något 

sätt användas utöver den aktuella studien eller spridas vidare utan 

deltagarnas tillåtelse (2002:14).  

Vart och ett av dessa krav har genomsyrat hela studien, från datainsamling till färdigt 

resultat och diskussion. Kraven har således fungerat som stöd och vägvisare i 

datainsamling och hantering av den information som uppkom i studien. Inför varje 

fokusgruppsamtal informerades deltagarna om att deras deltagande var frivilligt och att 

de när som helst under samtalet kunde välja att pausa eller avbryta sitt deltagande. De 

upplystes om studiens frågeställningar, vilken roll deras svar skulle spela och hur 

informationen som framkom under samtalet skulle behandlas samt att de skulle förbli 

anonyma i den färdiga studien. Samtalen spelades in med deltagarnas medgivande och 

inspelningsfilerna förvarades i en lösenordskyddad mapp på en dator som ingen 

utomstående hade tillgång till. 

 
1.5.4  Innehållsanalys 

Studiens resultat analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. En 

innehållsanalys handlar om att gå igenom det insamlade materialet för att finna 

bakomliggande teman knutna till studiens frågeställningar. Objektivitet och systematik är 

två huvudbegrepp som anses viktiga för en innehållsanalytiker. Grunden ligger i att 

analysen av resultatet inte ska vara färgat av forskarens personliga värderingar utan två 
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fristående forskare ska kunna genomföra analys av samma material och komma fram till 

samma resultat. En innehållsanalys kan antingen fokusera på det påtagliga och konkreta 

i materialet eller ha som mål att undersöka det latenta innehållet, det vill säga det 

bakomliggande eller gömda. Detta innebär att forskaren tolkar innebörden av det som 

ligger under ytan och inte är direkt påtagligt (Bryman, 2011:282f). Bryman presenterar 

ett tillvägagångssätt som kallas etnografisk innehållsanalys. Denna form av 

innehållsanalys anses vara mer reflexiv och rörlig än andra former. Precis som i alla 

former styrs den inledningsvis av kategorisering och kodning men till skillnad från andra  

tillåter den etnografiska innehållsanalysen andra kategorier att träda fram under studiens 

gång. Detta öppnar för mer kontinuerliga upptäckter och jämförelser under analysen. 

Bryman beskriver det som att det finns ”en tydligare rörelse fram och tillbaka mellan 

begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning” (Bryman, 2011:505).  

 I denna studie transkriberades samtliga fokusgruppsamtal till ett dokument 

som lästes igenom flera gånger. Relevanta delar av samtliga samtal plockades ut och ur 

dessa bildades kategorier som knyts an till forskning och teorier som tidigare tagits upp i 

studien.  

 

2 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet utifrån de tre fokusgruppsamtal som genomförts. 

Först presenteras samtalet med eleverna, sedan bildlärarna och till sist de övriga 

ämneslärarna. De mest relevanta delarna av samtalen har plockats ut och presenteras i 

beskrivande text men även i vissa fall i citatform. För att garantera anonymitet har 

samtliga deltagares namn ersatts med en enskild bokstav. 

 

2.1  Elever 

Samtalet med eleverna börjar med att de får i uppdrag att beskriva ämnet bild. Alla blir 

tysta några sekunder innan de börjar skratta. Elev A inleder med att ta upp färger och de 

övriga eleverna instämmer: 

Elev A: Alltså jag tänker typ färger och så här… 

Elev D: Ja typ färger, hur man målar, färglära… 

Elev C: Eh… Hur man ska typ måla… 

Elev C: Och sen… bildhistoria också, konsthistoria… 

Elev B: Fast det är ju inte det första man tänker på 

Elev A: Nää 

Elev B: Det är ju det man inser sen efter, först tänker man ju på det 

praktiska 
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Elev E: Aa men typ 

Elev C: Typ vilken pensel och vilken färg man typ ska använda 

Diskussionen fortsätter med att eleverna pratar om diverse traditionella material och 

metoder. ”Måla”, ”rita” och ”färger” nämns flera gånger och framstår som de begrepp 

som eleverna närmast kopplar till bildämnet. När eleverna får frågan vad man gör i bild 

tar det hela dock en ny riktning: 

Elev B: Just nu gör vi så här gipsmasker! Typ så här vi använder gips och 

sånt för att uttrycka något… 

Elev A: Uttrycka en känsla! 

Elev E: Alltså man måste uttrycka sig, uttrycka sig genom typ färg och sånt 

Elev C: Typ använda rätt färg för hur man känner sig och sånt 

Eleverna menar att de gör detta för att lära sig vad olika färger och former betyder. En av 

dem säger att ”Alla betyder olika” och får medhåll från sina kamrater. Som exempel 

nämner en elev att rött kan vara arg och att den färgen således förmedlar en typ av känsla. 

Eleverna lyser upp när de pratar om gipsmaskerna och säger att det är roligt att få skapa 

något med händerna. Eleverna börjar prata om att det även händer att de pysslar. Det 

knyts dock till något man gör i slutet av terminen, när betygen är inlämnade och ”man är 

i skolan för att man måste”, som en av eleverna uttrycker det. ”Ja, så är det ju i alla ämnen, 

typ man gör inget nyttigt” säger en av dem. De framhäver dock att det är kul, något som 

genomsyrar större delen av samtalet. Bild framhålls som ett roligt ämne som skiljer sig 

från övriga i skolan, främst då ämnet uppmuntrar kreativitet. Eleverna drar en parallell 

till hur det var ”förut” och upplever att ämnet blivit svårare, både i sig själv och i 

jämförelse med andra ämnen i skolan. ”Jag kan tycka det är svårare i bilden för man måste 

tänka hela tiden, alltså man måste typ ha en baktanke med allt man gör” säger en av 

eleverna. Hon menar att man förut fick måla vad man ville men att man plötsligt får frågan 

varför man valt att måla det man gjort. En annan framhåller hur hon kan ha svårt att förstå 

läraren då denne ofta använder begrepp och liknande som eleven upplever som 

avancerade. Samtliga elever menar att deras syn på bildämnet har förändrats men det har 

dock inte gjort ämnet viktigare i deras ögon:  

Elev B: Alltså jag tror man tänker att bild ska vara ett roligt ämne, liksom 

där man ska måla och inte behöva sitta och plugga 

Elev A: Men det känns som att de teoretiska ämnena blir viktigare. Alltså 

plötsligt ska man göra något praktiskt och då känns det typ som att det blir 

en rast eller någonting 

Elev C: Det är avslappnande att få måla och sådär… Men vi har ju haft prov 

och då får man typ plugga in vem som målade vad under 1800-talet och 

varför och sådär… Allt sånt blir ju jättemycket  

Elev B: Alltså när man har typ såhär konsthistoria och så, då kanske man 
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inte har varit med och lyssnat lika noga som man gör i de andra ämnena… 

alltså bilden blir ju inte lika viktig som typ SO…Men alltså det är ju viktigt 

Elev A: Det är en skön… Jag skulle säga att det är en sån här skön paus, i.... 

Liksom man har bild, man så här… 

Elev B: Man tänker inte att det är så viktigt 

Elev A: Aaa 

Elev B: Fast det är det egentligen 

Elev A: Alltså det är ju inte så viktigt för livet, om man inte vill bli typ såhär 

konstnär 

Elev C: Men du tänker ju kreativt 

Elev A: Aa men typ matte, det behöver man ju liksom för att man lär sig 

någonting 

Elev C: Man lär sig ju mer i matte än i bild 

Eleverna börjar diskutera ämnets plats och värde i skolan och menar att de läser bild för 

att alla ska ha en chans att testa på det och få vara kreativa. En bit in i samtalet visar det 

sig att samtliga elever anser att skolan inte verkar ta ämnet på lika stort allvar som de gör 

med kärnämnena. Eleverna nämner bland annat att de har fler lektionstimmar i matte varje 

vecka än de har i bild och att det för dem är självklart att det har effekt på hur stort värde 

de själva lägger vid ämnet. ”Alltså om skolan inte tycker bild är viktigt så gör väl liksom 

inte jag heller det direkt” säger en av eleverna och får medhåll av de övriga. För dem är 

det ingen tvekan om att bildämnet i allmänhet inte anses lika viktigt som många andra 

ämnen. Ingen av eleverna är heller intresserade av att läsa bild på gymnasiet utan menar 

att de kommer fokusera på ”viktigare” ämnen som kan ha mer värde i deras framtida 

yrkesliv. Eleverna har svårt att se att bildämnet skulle kunna bli viktigare för dem oavsett 

förändringar det skulle kunna genomgå, däremot nämner de att de gärna hade velat arbeta 

med mer digitala medier. När eleverna berör detta område minns några av dem att de fick 

hålla på med film när de gick i mellanstadiet, på en annan skola, och utbrister hur kul det 

var. ”Det skulle jag vilja göra igen!” säger en av dem. De fick vid den tiden arbeta med 

att filma ur olika vinklar och lära sig lite om olika perspektiv. Samtliga elever är överens 

om att de skulle vilja arbeta med fler liknande moment men är medvetna om att det inte 

kommer ske. Vid intervjutillfället finns inga datorer på skolan och endast ett fåtal iPads 

som aldrig varit aktuella för eleverna att använda i bildämnet. Eleverna berättar att skolan 

hellre lägger pengar på nya matteböcker än att köpa in nya saker till bilden vilket de ser 

som ännu ett tecken på ämnets låga status. En elev menar att om bildämnet innehöll mer 

arbete med digitala medier så skulle det kunna ge bättre möjligheter till jobb. ”Det behövs 

ju fler typ fotografer än konstnärer” säger en elev. 

 Mot slutet av samtalet berättar jag för eleverna om bildämnets 

kommunikativa aspekt och frågar om de tycker att den blivit synlig i undervisningen. 
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Samtliga elever menar att de inte uppmärksammat bildkommunikation som en del av 

deras undervisning och tycker att området känns främmande. ”Nej, alltså vi målar ju typ, 

det är ju vad vi gör” säger en av eleverna. ”Ja och konsthistoria ibland” fyller en annan i 

och får medhåll från övriga gruppen. ”Men alltså kommunikation, nej” avslutar hon. 

 

2.2  Bildlärare 

När bildlärarna ska beskriva sitt ämne inleder den ena med att beskriva ämnet som 

skapande. De menar att många endast tror att bild handlar om att måla och rita men att 

det är skapande på många fler sätt. ”Vårt uppdrag är ju att lära eleverna skapa men också 

uttrycka sig med bilder” säger den ena och får medhåll från sin kollega. Bildanalys nämns 

också som ett område som lärarna tycker får stor vikt. Vidare framhåller båda lärarna 

vikten av bild som ett kreativt ämne. ”Jag hörde något bra en gång, om bild, det var något 

typ… ämnen strävar efter att vara kreativa medan bildämnet, där är liksom kreativiteten 

ämnets kärna” berättar en av dem och menar att ämnet ger eleverna en chans att utveckla 

sin världsbild. Eleverna kan påverka med och påverkas av bilder och det är viktigt att de 

lär sig om detta. 

Bildlärare B: För mig är det viktigt att eleverna inte tycker bild är 

pysseltimme eller så! Att de inte tycker ämnet blir… ja men oviktigt liksom. 

Jag tycker jag lyckas med det. Jag hoppas det i alla fall /skrattar/.  

Bildlärare A: Ja vi jobbar ju mycket med reflektion också tycker jag. Dom 

ska ju kunna bedöma sitt eget jobb… men också andras så klart 

Bildlärare B: Kamratbedömning ja! 

Bildlärare A: Aa… Men sen är det viktigt att ha kul också tycker jag 

Bildlärare B: Ja men bild ska vara kul. Viktigt, men kul. 

Lärare B menar att hon främst gör ämnet viktigt för eleverna genom att blanda in många 

nya tekniker och verktyg samt att hon går in på områdena konst och konsthistoria. Det 

finns också flera områden de båda skulle vilja jobba med men som inte är möjliga på 

grund av begränsade resurser i skolan. Den största utmaningen anser de båda vara 

digitaliseringen då skolan inte har några pengar att köpa in den utrustning som skulle 

behövas. Lärare B menar att det finns mycket hon skulle vilja göra med eleverna och 

nämner bland annat animation, stop-motion och bildredigering. De blev nyligen nekade 

en utbildning i Stockholm som just handlade om digitaliseringen, just på grund av skolans 

budget. För lärarna var det en stor besvikelse. De anser båda att skolan väljer att prioritera 

andra ämnen före bildämnet och att ämnets status också blir tydlig hos eleverna. ”Det 

känns ju som att eleverna inte riktigt tycker att bild är lika viktigt som… ja men typ matte, 

svenska…” säger lärare A. Hon hävdar dock att det är mycket upp till dem själva att ändra 
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på detta. De måste göra ämnet intressant för eleverna och visa det som ett både roligt och 

viktigt ämne. Dessutom måste alla elever få komma fram i ämnet: ”Alla är ju olika också, 

alla lär sig ju på olika sätt” säger hon. ”Ja, och alla är duktiga på olika saker” fyller lärare 

B i.   

 En annan svårighet som lärarna väljer att lyfta fram är att se alla elever och 

följa deras process. Lärare B berättar att man som lärare ofta minns de som anses vara 

extra duktiga samt de stökiga eleverna och att det är lättare att komma ihåg deras 

arbetsprocesser. De elever som sitter tysta och ”gör det de ska” försvinner lite i den stora 

gruppen och då blir heller inte deras process särskilt lätt att komma ihåg. ”Då blir det ju 

automatiskt att det blir det färdiga arbetet man sätter betyg på mer än själva processen” 

berättar lärare B och både hon och hennes kollega medger att det inte känns särskilt 

rättvist. När de planerar sina lektioner utgår de alltid från kursplanen och tillhörande 

kommentarmaterial och försöker se till så att alla delar finns med i den aktuella uppgiften. 

Lärare A lyfter fram att det är viktigt att också se till elevernas egna intressen, att det är 

så man får dem intresserade. Enligt lärare B är det även viktigt att uppgifterna är 

utmanande. Annars finns det risk att eleverna tappar lusten och då faller hela uppgiften. 

Hon menar att lusten och motivationen för att genomföra uppgifterna är A och O för en 

bra undervisningsplanering. Lärare B avslutar samtalet med att återigen betona vad hon 

tycker gör bild viktigt i skolan: ”Jag tycker att vi måste ge alla chansen att uppleva olika 

ämnen, det kan ju vara så att nån i framtiden kanske vill jobba inom, ja en konst…. 

Kultur… Alla ska inte bli läkare eller ingenjörer!”. 

 

2.3  Övriga ämneslärare 

När lärarna ombeds beskriva bildämnet blir de, i likhet med eleverna, först tysta ett tag 

innan de börjar skratta. ”Jag vet inte /skratt/, aa jag är ingen… alltså… för dom som är 

kreativa är det väl bra… att de har, ja, lite estetiska drag” inleder lärare A. Lärare B menar 

att han hade en, vad han väljer att kalla, dålig lärare på högstadiet och att det nog till stor 

del format hans aktuella tankar om bildämnet. ”Han var väl egentligen ingen lärare, bara 

en konstnär som behövde lite pengar” berättar han. Han själv menar dock att han tror att 

bild är ett ämne som man kan göra mycket roligt i, bland annat rita och måla. Han kan 

själv minnas att han någon gång fick hålla på med lera när han läste bild men att det var 

det enda de gjorde utöver att rita och måla. Lärare C menar att det märks på eleverna att 

de har mer teori idag än när han själv gick i skolan. 

Lärare C: Men alltså jag har ju hört lite av vad de gör… man kan väl jobba 

inom mycket där med, alltså i bild, om du har utrustning för det. Eh, teori 
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idag också, det märker jag! Det märks på ungarna 

Lärare A: Ja för de här tavlorna som X har gjort ihop med sina barn där, 

dom där som sitter i korridoren. Dom har… klippt mosaik? 

Lärare B: Mm 

Lärare A: Mosaikbitar har dom klippt och gjort tavlor av, jättefina tavlor. 

Dom är så här stora. Det är väl nått tema antar jag för dom hör väl ihop med 

dom här tavlorna. 

Lärare B: Ja det är ju nån serie 

Lärare B börjar jämföra bildämnet med hur det var förr och menar att han fått 

uppfattningen att ämnet var smalare förr då det handlade om att bara rita och måla. Idag 

tror han att det finns större möjligheter inom ämnet och frågar om det inte är så att man 

även ska arbeta med digitala medier i ämnet. Samtalet går vidare med att lärarna börjar 

diskutera vad man mer gör i ämnet. Självporträtt och teori är två delar som nämns då 

lärarna sett att eleverna arbetat med detta på den delen av mentorstiden då eleverna får 

arbeta med valfritt ämne. Gipsmaskerna som eleverna nämnde i elevsamtalet kommer 

också upp.  

Lärare B: Och så gör dom det där ja! Jag vet i fan vad det heter. Dom sitter 

ju i skåpen utanför NO:n. Det är något klubbmärke eller nånting och så 

fyller dom hela pappret med olika… kryss eller stjärnor eller något 

sånthär… vad heter det? 

Lärare C: Håller dom inte på med lera också? Eller det kanske dom inte 

gör? 

Lärare B, som är lärare i matte och de samhällsorienterade ämnena, framhåller att han ser 

stora möjligheter till samarbete mellan bildämnet och sina ämnen, även om han hittills 

inte genomfört något sådant. Han använder dock ganska mycket bilder i sin egen 

undervisning, främst i historia. Han ser goda möjligheter när det kommer till att använda 

sig av historiska bilder på exempelvis kungar för att kunna diskutera historiska ideal och 

normer med sina elever. I en annan del av samtalet diskuterar lärarna kring frågan varför 

eleverna läser bild: ”Det är väl samma sak som för slöjd, egentligen… Alla är väl någon 

form av… esteter också” menar lärare B. Han fortsätter med följande uttalande: 

Lärare B: Ja det är estetiskt och så men idag är ju alltihop… alltså vi matas 

ju med bilder idag, att tolka bilder. Det är ju mer min sida av det hela, som 

jag tycker att man borde kunna göra. Att kolla på en bild och se vad bilden 

vill visa. Det är en viktig bit! Men det vet jag inte om man gör? 

Lärarna menar att bildämnet kan anses vara mer skört än många av skolans övriga ämnen 

då det ofta endast finns en lärare på skolan. Sen cirka ett år tillbaka finns det två bildlärare 

på den skolan de jobbar på men innan det hade skolan en enda bildlärare. Denna var 

frånvarande väldigt mycket på grund av VAB, något som gick så långt så eleverna knappt 
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höll på att få betyg i ämnet på grund av att de inte kunnat genomföra allt som kursplanen 

kräver. Lärarna i samtalet menar att det ofta är enklare för dem att vikariera för en kollega 

i ett annat ämne än bild. De anser att det inte är lika enkelt att planera en bildlektion som 

det är att planera någonting tillfälligt för övriga ämnen i skolan. ”Det kanske finns någon 

som är duktig på att rita om man nu… förenklar det hela. Det kanske det finns. Men, det 

blir ju uppehållande verksamhet av det” säger lärare C.  

 Vad gäller elevernas intresse för bildämnet så upplevs det av lärarna i 

gruppen som lågt. Ingen av lärarna anser att eleverna prioriterar ämnet särskilt högt, något 

som bland annat framkommer på utvecklingssamtal där det inte är särskilt vanligt att 

varken elev eller föräldrar lägger någon större vikt vid just bildämnet. ”Man diskuterar 

väldigt sällan ’Jag har ett E hur ska jag kunna få ett D?’” menar lärare C och syftar på vad 

eleverna väljer att ta upp under utvecklingssamtalet. Han hävdar att det är likadant för 

musik, slöjd och idrott och att fokus istället ofta hamnar på betyg i svenska eller matte. 

Lärarna är också tveksamma till om detta kommer att ändras: 

A: Alltså jag vet ju inte vad [den nya läraren] håller på med där nere i bilden, 

jag har ju inte varit med på hennes lektioner, men alltså jag tycker bra om 

henne. Hon är ju en positiv och kreativ människa som är rolig och jag tror hon 

kan få ungarna med sig mycket. Och om hon gör roliga saker, olika saker, 

som kan få med sig lite mer ungar… istället för en annan som satt och rita och 

inte kunde rita en streckgubbe och ändå skulle man göra en streckgubbe.  

3 Analys 
Resultatet från samtliga tre fokusgruppsamtal analyseras i detta kapitel med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. Informanternas svar bryts ned för att hitta teman och kategorier 

där deras svar kan placeras in. Detta tolkas och diskuteras sedan med hjälp av de teorier 

och den forskning som presenterats tidigare i arbetet. 

 

3.1 Elever 

Eleverna lyfter till en början traditionella aspekter av och metoder i bildämnet. 

Bildframställning (genom målning och teckning), färglära, konsthistoria och kunskap om 

material och verktyg är fyra saker de lyfter i den första delen av samtalet. Det är inte 

förrän eleverna börjar prata om vad de vid samtalstillfället arbetade med som andra 

aspekter av ämnet framträder. Eleverna talar om gipsmasker och nämner då uttryck 

genom bildframställning, då de talar om att det handlar om att uttrycka sig med hjälp av 

färger och former. Det handlar alltså om en form av kommunikation. Även pyssel, en 

annan form av bildframställning, nämns samtidigt som eleverna menar att det endast sker 
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i slutet av terminen och att de själva inte ser det som någonting viktigt. När det kommer 

till hur eleverna ser på ämnet framhålls ämnet som roligt, kreativt och avslappnande, 

dock relatvit oviktigt. Eleverna menar att det även blivit svårare då de måste ”ha en 

baktanke med allt” de gör, vilket kan tänkas handla om reflektion. Eleverna tvingas alltså 

reflektera kring sina uppgifter och sitt arbete på ett annat sätt än tidigare. Det är tydligt 

för dem att bildämnet innehar en låg status i skolan, jämfört med till exempel matematik, 

vilket de själva menar påverkar deras åsikter om ämnet. 

 Sammanfattningsvis framhålls bildframställning (främst genom 

traditionella metoder) av eleverna i samtalet. Konsthistoria och kunskap om material och 

verktyg tillhör också det första eleverna nämner och något de återkommer till under 

samtalet. Eleverna nämner även aspekter av ämnet kopplade till kommunikation och 

reflektion men berör inte dessa i lika stor grad som de tidigare nämnda kategorierna. 

Ämnet beskrivs som roligt, kreativt och avslappnande men ganska oviktigt för både 

eleverna och skolan. 

 

3.2 Bildlärare 

Det första bildlärarna tar upp i samtalet är att bildämnet är skapande på flera sätt än bara 

genom att måla och rita. De menar att de också har ett uppdrag i att lära eleverna uttrycka 

sig genom bilder. Således framhåller alltså bildlärarna bildframställning både vad gäller 

traditionella metoder men också för kommunikation och bildanalys. Båda är också 

noggranna med att betona att ämnet är kreativt. Reflektion är för dem en stor del av ämnet 

och de arbetar mycket för att ämnet ska vara roligt och viktigt. Konsthistoria och kunskap 

om material och verktyg lyfts också fram i samtalet. Båda lärarna nämner digitala verktyg 

men menar att de inte har möjlighet att arbeta med detta på grund av bristande resurser i 

skolan. 

 Bildlärarna uttrycker alltså en bredare ämnesbild än vad eleverna gör, där 

både bildframställning med traditionella metoder såväl arbete med kommunikation 

nämns. Bildanalys, konsthistoria samt kunskap om material och verktyg lyfts också fram 

samtidigt som bildlärarna också betonar att digitala verktyg bör vara en del av ämnet. 

Enligt dem är även reflektion en viktig del av bildämnet. Bildlärarna arbetar för att ämnet 

ska framstå som både roligt och viktigt. 
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3.3 Övriga ämneslärare 

Samtalet med de övriga ämneslärarna inleds med en större osäkerhet än de två andra 

samtalen. De har märkt på eleverna att de arbetar en del med teoretiska moment samt att 

de arbetat med bildframställning genom att de bland annat klippt mosaikbitar och skapat 

tavlor av dessa. Lärarna frågar också om det inte är så att man ska arbeta med digitala 

verktyg i ämnet. De pratar om att de sett eleverna arbeta med gipsmaskerna men säger 

ingenting om aspekten vad gäller uttryck genom uppgiften. Lärarna fortsätter med att 

nämna fler saker kopplade till bildframställning genom flera olika metoder, bland annat 

självporträtt, lera samt andra färdiga resultat de sett i korridorerna. Genom att de nämner 

så många olika arbetssätt och material berör de även aspekten kunskaper om material och 

verktyg. En av lärarna nämner flera gånger aspekter kopplade till bildanalys men gör det 

när han pratar om hur han använder bilder i sin undervisning, inte i själva bildämnet. 

Själva bildämnet beskrivs som roligt men samtidigt skört. En lärare motiverar ämnet med 

att det är  bra för de som är kreativa då det är ett kreativt ämne. Sett till hur eleverna verkar 

se på ämnet framhåller lärarna att ämnet fått en plats i skolan som ett ganska oviktigt 

sådant. 

 I samtalet med de övriga ämneslärarna framhålls bildframställning som den 

huvudsakliga aspekten av ämnet. Att bildämnet också ska teoretiska moment och digitala 

verktyg uttrycks också. Även om det inte talas om explicit så uttrycker lärarna också att 

man i bild arbetar för kunskaper om material och verktyg. Själva ämnet beskrivs som 

roligt, skört och kreativt. I lärarnas ögon tycker eleverna att ämnet är relativt oviktigt men 

lärarnas egna åsikter om detta är otydligt.  

 

4 Tolkning 
I detta kapitel tolkas det analyserade resultatet i en sammanställning av de tre 

fokusgrupperna. Tolkningen görs i ljuset av de teorier som tidigare presenterats. 

Socialkonstruktivism fungerar i detta avsnitt som en genomgående grundteori i den 

aspekt att allt det som sägs antas ha en djupare förklaring än att det skulle vara ”naturligt”. 

Teorierna om ideologiskt rum samt språk och motspråk används för att förklara vad som 

kan ligga bakom sättet vardera grupp språkliggör bildämnet på.  

  

4.1  En kommunikationsaspekt som inte når fram 

Bildlärarna lyfter fram kommunikationsaspekten i mycket högre grad än både eleverna 

och de övriga ämneslärarna. De uttrycker ämnets värde i att lära eleverna hur bilder kan 

påverka samt den effekt ämnet kan tänkas ha på elevernas världsbild, helt i likhet med 
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Elsners studie där hon menar att bildlärare både ser en utforskande och kognitiv aspekt 

såväl som en nytto- och kommunikativaspekt med ämnet (Elsner, 2000:26f). Med tanke 

på hur klart de båda bildlärarna talar om kommunikationsaspekten av ämnet kan det 

tyckas underligt att den inte framhålls mer av de andra grupperna, framförallt eleverna. I 

både elevgruppen och gruppen med övriga ämneslärare framställs bildämnet främst som 

ett estetiskt-praktiskt ämne, där begreppen måla och rita får ta stor plats. Det är i enlighet 

med de enkätresultat som redovisades i den nationella utvärderingen i ämnet (Skolverket, 

2015:57). Eleverna lyfter fram både färglära och olika typer av material samt 

konsthistoria, men hävdar själva att det inte är det första de tänker på. De menar att det 

först och främst tänker på de praktiska aspekterna av ämnet och det först är när de får 

fundera lite på ämnet som teorin tar plats. Enligt Selanders och Kress teori om ideologiska 

rum borde bildämnet och bildklassrummet inge vissa förväntningar hos eleverna, och de 

borde också besitta en viss förförståelse som formar deras förhållande till ämnet. De 

realiserar detta genom att utföra handlingar relaterade till just dessa förväntningar 

(Selander & Kress, 2010:48). En tolkning skulle kunna vara att bildämnet är så starkt 

knutet till de traditionella hantverksmässiga aspekterna att det fortfarande har ett starkt 

teoretiskt genomslag hos eleverna, trots att de själva i praktiken möter mer moderna 

aspekter av ämnet. Eleverna lyfter faktiskt kommunikationsaspekten av ämnet men 

verkar själv inte koppla detta till den kommunikation som kursplanen framhäver är så 

viktigt med ämnet. Trots att eleverna själva berättar hur de använder gips och färger för 

att uttrycka en känsla så verkar det som att de missar poängen med det. Under hela 

samtalet håller de fast vid att det man gör i bild är att måla, rita och arbeta med 

konsthistoria. Det närmsta eleverna kommer till att prata om kommunikation är när en 

elev menar att olika färger betyder olika saker. Inte ens när de får den direkta frågan om 

kommunikationsaspekten i ämnet kan de se någon koppling. 

De övriga ämneslärarna tar upp liknande saker som eleverna och nämner 

även de den teoretiska aspekten av ämnet. De menar att anledningen till att de ens vet att 

bildämnet innefattar teori är att de sett sina egna elever arbeta med det på mentorstid. 

”Det märks på ungarna”, som en av lärarna uttalar sig. Konsthistoria i sig är någonting 

mer konkret i ämnet, någonting som inte kan misstas för någonting annat. Under resten 

av samtalet nämner lärarna fler material och tekniker som de vet att eleverna arbetat med 

i ämnet men det framhävs ur en ren hantverksmässig synvinkel. Intressant är att i samtalet 

med ämneslärarna så inleder en av lärarna med att tala om sin egen erfarenhet av bild och 

att han själv inte hade en bra bildlärare och hur det är möjligt att det format hans åsikter. 
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Enligt Selander och Kress är det viktigt att komma ihåg att ett rum alltid är historiskt 

betingat (2010:49). Ett bildklassrum innebär inte samma sak idag som för 30 år sedan, 

och det finns därför ingen logisk anledning att ha samma förväntningar på det, men trots 

det är det vanligt att så just är fallet. När den aktuella läraren gick i högstadiet var lgr69 

den aktuella läroplanen och i den benämndes ämnet teckning istället för bild. Även om 

bildtolkning och bildkommunikation nämns i teckningämnets del i lgr69 

(Skolöverstyrelsen, 1969:151f) är får det inte alls samma plats som det får i bildämnets 

del i lgr11 (Skolverket, 2016:30). Detta kan vara en förklaring på varför läraren inte 

lägger någon vikt vid kommunikationsaspekten av bildämnet. Däremot menar samma 

lärare att han anser att ämnet skulle ha ett stort värde i att lära eleverna att tolka och 

analysera bilder men att han inte vet om man gör det i bildämnet. Det illustrerar ganska 

tydligt att den kommunikativa aspekten inte har slagit igenom på skolan, i alla fall inte 

utanför bildklassrummet. 

Det finns alltså ett stort glapp mellan bildlärarnas sätt att tala om ämnet och 

elevernas respektive de öviga ämneslärarnas. Hur kommer det sig och varför förmedlas 

inte kommunikationsaspekten om den nu är så tydlig hos bildlärarna? Enligt Andrelchik 

och O’Neill Schmitt har lärarna stora möjligheter att påverka elevernas syn på ämnet 

genom att lärarna själva reflekterar över hur de uttrycker sig och förmedlar ämnet till 

eleverna (2014:18). Värdet i en och samma uppgift kan te sig helt olika för elever 

beroende på hur läraren väljer att presentera uppgiften. Om läraren i presentationen av 

uppgiften väljer att betona elevernas möjligheter till kommunikation och påverkan så ter 

det sig naturligt att denna aspekt tydliggörs för eleverna. Om läraren däremot endast ger 

uppgiften utan att låta eleverna reflektera över dess betydelse och innebörd är risken att 

det bara blir en uppgift i raden av andra bildframställningar. 

 

4.2 ”Bild ska vara kul. Viktigt, men kul” 

Det är framförallt ett begrepp som framkommer i samtliga tre grupper – bild kan vara 

eller ska vara kul. ”Bild ska vara kul. Viktigt med kul” säger en av bildlärarna. Eleverna 

menar att ämnet skiljer sig från övriga ämnen i skolan vilket gör det roligt, och de övriga 

ämneslärarna säger sig tro att man kan göra mycket kul i ämnet. I ljuset av Lindgrens 

forskning om diskurser när det kommer till estetiska ämnen i skolan kan det här ses som 

att grupperna talar om bild som en lustfylld aktivitet, alltså att ett av ämnets stora värden 

ligger i dess möjlighet att kompensera för mer ”tråkiga” ämnen (Lindgren, 2006:107). 

Skillnaden i grupperna är att eleverna inte verkar se samma värde i ämnet som bildlärarna 
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gör. De är överens om att ämnet är roligt men bildlärarnas önskan om att ämnet också ska 

vara viktigt verkar inte ha nått fram till eleverna. En av eleverna menar att bild egentligen 

är viktigt men får då höra av en klasskamrat att det inte är så viktigt för livet, om man inte 

vill bli konstnär eller liknande. Det verkar vara vanligt att tro att ämnet endast är av värde 

för dem som vill arbeta inom konst och kultur i framtiden medan kursplanen vittnar om 

ett ämne som ska vara till gagn för alla framtida samhällsmedborgare, oavsett yrke. 

Eleverna menar till exempel att de lär sig mer i matte än de gör i bild, men frågan är om 

de egentligen menar att man lär sig viktigare saker i matte? Återigen blir språket 

avgörande, hur eleverna väljer att tala om och kategorisera ämnet (Gustafsson, 2008:42). 

Eleverna har kategoriserat bildämnet som någonting roligt men inte särskilt viktigt. Det 

de lär sig i bild är alltså inte av samma vikt som sådant de lär sig i andra ämnen som anses 

ha mer värde för deras framtid. När de säger att de lär sig mer i matematik än i bild är det 

alltså fullt möjligt att de syftar på att de lär sig mer saker som anses av värde för deras 

skolgång och framtida liv. Det blir tydligt att det existerar ett slags motstånd mellan 

elevernas olika sätt att framställa bildämnet. De menar att bild ska vara ett roligt ämne 

där man inte ska behöva sitta och plugga. De skiljer alltså roligt från plugga, som att dessa 

är oförenliga med varandra. När teori lyfts in i ämnet erkänner eleverna att de inte lyssnar 

lika noggrant som i många andra ämnen och de verkar ha svårt att bestämma sig för hur 

ämnet placerar sig som viktigt i skolan. Elevernas sätt att se på ämnet som ett roligt ämne 

där man inte ska behöva plugga kan liknas vid Lindgrens funna dirskurs om bild som en 

kompensation, där bild ska kompensera för tuffare ämnen och vara ett ämne som ger 

eleverna mer tid att slappna av och samla energi (Lindgren, 2006, 92). 

 Med tanke på att bildlärarna i större delen av samtalet talar om ämnet på ett 

sätt som till stor del överenstämmer med kursplanen skulle det tänkas logiskt att de också 

motiverar ämnets värde för elevernas framtid på samma sätt. Därför är det intressant att 

en av lärarna väljer att lyfta fram att bild är viktigt för att ge alla en chans att uppleva 

olika slags ämnen då alla inte ska ”bli läkare eller ingenjörer”. Precis som i Elsners studie 

blir ämnets yrkeskvalificerande egenskaper alltså inte särskilt tydliga i samtal med 

bildlärare (Eslner, 2000:27). När det kommer till de övriga ämneslärarna uttrycker de sig 

nästan alltid osäkert om ämnet. När de talar om elevernas olika projekt som visas upp i 

korridoren använder de sig av uttryck som ”dom gör det där ja”, ”jag vet i fan vad det 

heter”, ”det är något klubbmärke eller nånting” och ”det är väl nått tema antar jag för dom 

hör väl ihop”. Detta sättet att uttrycka sig på kan tänkas vittna om ett ointresse gällande 

ämnets innehåll och skulle kunna tänkas vara helt i linje med ämnets låga status. Det är 
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också möjligt att tänka sig att det inte handlar om ett ointresse utan snarare att bild och 

konst känns så pass främmande för lärarna att de inte känner att det är deras ensak. De 

övriga lärarna pratar om ämnet som någonting avskärmat och avlägset. Det är någonting 

som de ”håller på med där nere” och som lärarna inte vet mycket om. Oavsett vad som 

ligger till grund för denna grupps sätt att uttala sig om ämnet är det viktigt att fundera på 

vilken effekt det har på eleverna. Gustafsson (2008) menar att samtidigt som vi styr 

språket så styr det också oss. Genom att uttrycka oss på ett visst sätt sprider vi 

kategoriseringar och värderingar som mottas av andra. Lärarnas sätt att uttrycka sig på är 

ett exempel på detta. Enligt Andrelchik och O’Neill Schmitt spelar dessutom 

skolverksamheten och dess aktörer en stor roll när det kommer till det värde elever sätter 

på ett ämne. Den jargong som finns på skolan, sättet att prata om ämnet på andra lektioner 

och i korridorerna samt sättet att behandla ämnet på talar om för eleverna vad de ska tycka 

och tänka (2014:18). I samtalet med eleverna tydliggjorde en elev det i och med att hon 

sa ”Alltså om skolan inte tycker bild är viktigt så gör väl liksom inte jag heller det direkt”. 

Eleverna är väl medvetna om att ämnet inte prioriteras av skolan och att de saknar många 

resurser som skulle kunna bredda deras undervisning ytterligare. Om de övriga 

ämneslärarna har samma nonchalanta ton när de talar om bildämnet i närheten av eleverna 

som i samtalet är det mycket möjligt att tänka sig att det färgat elevernas åsikter. Då 

språket är socialt konstruerat blir även vår kunskap och uppfattning om verkligheten 

socialt konstruerad (Wenneberg, 2010:12). Att tala om bildämnet som någonting lågt värt 

och oviktigt skapar alltså en sådan verklighet.  

 

4.3 Tydliga förväntningar 

Eleverna ser att ämnet har förändrats och att det innebär andra saker på högstadienivå än 

vad det gjorde när de hade bild i mellanstadiet. De tycker att ämnet blivit svårare och 

menar att man plötsligt måste fundera på varför man gör vissa val i sin process. ”Man 

måste typ ha en baktanke med allt man gör” säger en elev. Trots detta så vidhåller de att 

ämnet handlar om bildframställning och vissa teoretiska moment utan att se någon slags 

kommunikation- eller reflektionsaspekt av ämnet. Frågan är om detta är på grund av 

elevernas tydliga förväntningar på ämnet – att de tror sig ha en klar och tydlig bild över 

vad ämnet innebär?  Det verkar som att samtliga grupper, även bildlärarna i viss mån, har 

förväntningar på ämnet som inte kommer från den samtida praktiken utan mer från en 

slags samhällelig bild av vad ämnet innebär. Det blir extra tydligt när grupperna beskriver 

ämnet utifrån sina egna tankar jämfört med när de knyter det till vad de gör vid det 
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aktuella tillfället eller vad de sett har producerats i bildklassrummet. I enlighet med 

socialkonstruktivismen är denna bild inte naturligt skapad utan har skapats socialt genom 

att vi under årtiondena har pratat om och presenterat ämnet bild på ett visst sätt 

(Wenneberg, 2010:10f). Enligt Wennberg har språket en central faktor i detta och det är 

därigenom viktigt att vi ser till vårt eget språkbruk när vi talar om någonting. Språkbruket 

skapar ideologier och förväntningar som tydligt knyts till rummet, i detta fall ämnet bild. 

Selander och Kress menar dock att rummets betydelse formas i och med de aktiviteter det 

skapades för (2010:48). Om bildlärarna i praktiken förmedlar samma ämne som de 

presenterar i samtalet borde eleverna alltså prata om ämnet på ett annorlunda sätt än vad 

de gör. Frågan är var det isåfall går fel - varför detta inte når fram till eleverna. Är 

förväntningarna och ideologierna kring bildämnet så djupt rotade att bildlärarna inte 

lyckas bryta dessa? Det skulle också kunna vara så att synen på ämnet är starkt historiskt 

präglat. Trots nya kursplaner i ämnet fortsätter ju äldre ämneskonceptioner att leva kvar 

som historiska avlagringar (Åsén, 2006:107). Bildämnet är ett ämne i ständig förändring 

och denna förändring måste hela tiden förmedlas för att komma till uttryck i vår livsvärld. 

Inte bara ska den talas om, den ska talas om på rätt sätt. Precis som Gustafsson menar så 

har språket inte bara en möjlighet att förmedla sanning och fakta utan också dölja och 

förvränga (Gustafsson, 2008:36). Det är alltså möjligt att bildlärarna inte lyckats 

formulera en rättvis ämnesbild för eleverna. Enligt Gustafsson så är det när två olika sätt 

att se på och tala om något möts som dolda aspekter tydliggörs för oss. Våra olika sätt att 

se på saker skaver mot varandra och skapar ett motspråk som får oss att ifrågasätta det vi 

vet (Gustafsson, 2008:36). I det här fallet verkar det finnas aspekter av bildämnet som 

hittills inte tydliggjorts för eleverna och de övriga ämneslärarna.  

 

5 Sammanfattning 
Samtliga grupper verkar besitta en syn på ämnet som inte kommer från en samtida praktik 

utan mer från en slags samhällelig bild av vad ämnet innebär, någonting som är i linje 

med socialkonstruktivistisk teori. Bildlärarna presenterar dock en bredare bild av ämnet 

än både eleverna och de övriga ämneslärarna, som i högre grad framhåller aspekter av 

ämnet kopplade till bildframställning. Bildlärarna ger i högre grad uttryck för 

kommunikationsaspekten av ämnet och vikten av bildanalys medan detta inte samtalas 

alls lika mycket om hos eleverna och de övriga ämneslärarna. Detta kan tänkas bero på 

att dessa grupper besitter alldeles för starka förväntningar och ideologier vad gäller ämnet 

eller att bildlärarna inte förmedlat en tillräckligt klar ämnesbild till eleverna. Både 
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eleverna och de övriga ämneslärarna uttrycker tydligt att man i bild arbetar med bland 

annat teori i form av konsthistoria. Konsthistoria är en mer konkret aspekt av ämnet som 

i sig inte lätt misstas för någonting annat, medan en uppgift som ska behandla 

kommunikation utan rätt presentation lätt kan misstas för att handla om enbart 

bildframställning. De övriga lärarna baserar främst samtalet på egna erfarenheter och vad 

de sett eleverna arbeta med vad gäller bild. De har också sett flera av elevernas resultat 

av bildundervisningen uppsatta i korridorer men har inte lagt något särskilt värde i vad 

verken föreställer eller innebär. Generellt verkar det finnas ett ointresse vad gäller 

bildämnet från de övriga lärarnas sida. De uttrycker sig osäkert och avståndstagande om 

ämnet och menar att det är ett skört och annorlunda ämne i skolan. Lärarnas sätt att uttala 

sig om ett ämne kan enligt forskning ha vissa effekter på elevernas egen syn på ämnet. 

Samtliga grupper menar dock att bildämnet är eller kan vara kul och betonar ämnet som 

ett lustfyllt sådant. Det är dock bara bildlärarna som uttryckligen menar att ämnet är 

viktigt. I elevsamtalet framkommer en diskussion som mynnar ut i att ämnet inte är 

särskilt viktigt i jämförelse med exempelvis matte och i samtalet med de övriga 

ämneslärarna berörs inte ämnets värde.  

 

6 Diskussion 
De övriga ämneslärarna verkar inneha en relativt svag relation till bildämnet och det är 

intressant att fråga sig hur denna relation ter sig i jämförelse med deras tankar om skolans 

övriga ämnen. Frågan blir extra aktuell när en av de övriga ämneslärarna menar att ämnet 

är mer skört än andra då det är svårare att vikariera i bild. Det framgår att de tror att en 

lyckad lärare i ämnet måste kunna rita, vilket de menar skulle förenkla det hela, men i 

vilket fall skulle det bli ”uppehållande verksamhet” till dess att den ordinarie läraren 

kommer tillbaka. Samma problem verkar inte finnas i matematik eller i svenska. Sättet 

lärarna beskriver det på blir någon slags gestaltning över bildämnets låga status i skolan.  

Lärarnas svaga relation till ämnet blir tydligare när man lyssnar på sättet de talar om det 

på. Deras uttalanden är fyllda av ”Jag vet inte”, ”Det är något sånt, eller någonting”, ”Vad 

heter det?” och ”väl”. De talar med andra ord om ämnet med en stor osäkerhet, som att 

de håller ett avstånd till det. ”Jag vet ju inte vad [den nya läraren] håller på med där nere 

i bilden” säger en av de övriga ämneslärarna. Vad skulle ske ifall alla lärare fick ta del av 

varandras ämnen i en slags workshop, där de introducerades till vad eleverna sysslar med 

i varje ämne och varför? Vad skulle det kunna ha för effekt på detta problem? Om 

samtliga lärare skulle få en större inblick i varandras ämnen skulle det kunna tänkas ha 
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en positiv effekt på flera aspekter av skolverksamheten. Lärarnas nästintill negativa sätt 

att tala om ämnet skulle förhoppningsvis försvinna och ersättas med ett mer motiverat 

och kunskapsfyllt språk. Dessutom framhåller en av de övriga ämneslärarna i samtalet att 

han ser stora möjligheter till samarbete med bildämnet, även om han aldrig genomfört det 

i praktiken. Ett sådant samarbete kanske skulle möjliggöras av just en större kunskap om 

skolans samtliga ämnen och deras innehåll.  

 En av tolkningarna som gjordes i tidigare avsnitt var att grupperna mer eller 

mindre verkar besitta en ämnesbild som inte kommer från den samtida praktiken i sig 

utan istället från en samhällig bild av ämnet. Sett till studiens teorier om social 

konstruktion och ideologiska rum är inte detta särskilt konstigt, även om det kanske inte 

är helt önskvärt. Vad krävs för att våra ideologier och förväntningar ska utmanas? Hur 

mycket ska det krävas för att samhällets bild av ett ämne ska förändras? Om även 

bildlärarna till viss mån är påverkade av denna samhälliga syn krävs det först och främst 

att de funderar över vad de egentligen förmedlar till sina elever. När eleverna möts av ett 

ämne baserat helt på kursplanen och inte på vad samhället menar att ett ämne är kommer 

de på ett visst sätt mötas av ett slags motspråk. Deras ämneskonceptioner kommer 

utmanas och till sist omformas. Förhoppningen är så klart att det breddas, att eleverna 

förstår hur mycket mer bildämnet är än enbart bildframställning och konsthistoria. Om 

eleverna till slut förstår detta, och förstår den roll som bildämnet och dess olika delar 

spelar i samhället, förstår de förhoppningsvis också vilket värde ämnet har för dem. I 

bildämnnet ska viktig kunskap förmedlas, bland annat om bilders förmåga att utmana, 

förändra, påverka och omforma. Att förstå dessa aspekter medför stor kompetens och 

möjlighter när det kommer till att vara en aktiv del av samhället. Att förstå bilder och 

bilders budskap krävs för att kunna orientera sig i en värld där bilderna aldrig tar slut. Just 

därför är det viktigt att bildämnet kommer till sin rätt i samtliga skolor och därigenom är 

det av största relevans att studera vilka syner på det som existerar i praktiken, både hos 

de som förmedlar ämnet men också hos de som undervisas i och arbetar kring ämnet.   

 Det är viktigt att ta hänsyn till vilken effekt det skulle kunna tänkas ha om 

vi lyckas förmedla en syn på bild som ett viktigt och välmotiverat ämne till eleverna. En 

del av dagens elever är morgondagens lärare och därmed kan förändringen börja redan 

hos dem. Om vi lyckas förmedla en positiv ämnesbild till eleverna kan de förhoppningsvis 

bära med sig denna in i sitt framtida yrkesliv, och på så vis vända den låga status som 

ämnet just nu innehar. För att detta ska lyckas måste vi dock först fråga oss hur en rättvis 

bild av ämnet ska förmedlas till eleverna så de förstår ämnet som någonting viktigt för 
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deras framtid. Ett nyckelbegrepp kan tänkas vara reflektion. Reflektion kan vara nyckeln 

till förståelse. All undervisning riskerar att bli instrumentell om reflektionen inte får äga 

rum: eleverna genomför en uppgift för att nå ett betyg och så går allt runt i en oändlig 

cirkel. Genom reflektion tvingas eleven istället fundera på vari värdet med uppgiften 

ligger och varför uppgiften finns. I detta ligger värdet med själva ämnet. Frågan är om 

ämnets kommunikationsaspekt skulle framhävas tydligare om eleverna bara fick 

reflektera mer över sina uppgifter? Är det bristen på reflektion som bygger de stora 

klyftorna mellan respektive grupps sätt att språkliggöra ämnet på? En av eleverna 

uttrycker att bilden kan vara svårare än andra ämnen då hon tvingas ha en baktanke med 

allt hon gör i ämnet. Tidigare fick hon måla vad hon ville men nu måste hon förklara 

varför hon gjort de val hon gjort. Det är därigenom rimligt att tänka att det kanske inte 

handlar om bristen på reflektion i sig, utan mer om kvalién på och i vilken omfattning 

reflektionen görs. Det räcker inte att eleverna ska reflektera över sin process utan de 

behöver också fundera över vilka effekter deras val haft. 

 I bildämnets historia fanns det en tidpunkt då risken för att ämnet skulle bli 

ett ”andningshål” i elevernas annars tuffa scheman användes som ett argument för att 

förändra det. Kravet på avbildning försvann och ersattes av att elevernas personliga idéer 

fick ta mer plats. Därigenom är det intressant att flera studier, inklusive denna, presenterar 

ett resultat där avslappning och paus nämns bland elever när de talar om ämnet. Trots att 

den önskvärda förändringen ägde rum i mitten av 1900-talet för att förhindra att ämnet 

skulle upplevas som en paus och ett andningshål för eleverna verkar det ha fått just den 

stämpeln. Man kan dock fråga sig om det nödvändigtvis är någonting negativt att ett ämne 

får denna stämpel. Kan inte ett ämne dit eleverna känner att de kan komma till och slappna 

av vara eftersträvansvärt, en chans att höja elevernas motivation och energi? I dagens 

kontext verkar ett avslappnande ämne i skolan tolkas som någonting dåligt, någonting 

som gör ett ämne mindre värt. Det är även intressant att varje grupp väljer att lyfta ämnets 

möjligheter att vara roligt samtidigt som det finns ett upplevt ointresse av ämnet från 

elevernas och de övriga ämneslärarnas håll. Hur förhåller sig aspekterna viktigt och roligt 

till varandra i skolans värd? Är det när ett ämne är roligt som det blir till en paus i schemat 

och således blir oviktigt? Frågan är om det här beror på ett slags motspråk i skolan och 

den kontext skolan verkar i. Det kan anses självklart att ett ämne bör sträva efter att vara 

roligt och intressera eleverna men i samtalen med eleverna framgår det att det finns ett 

slags motstånd mellan bildämnets plats som både roligt och viktigt. Bildämnet jämförs 

med både samhällsorienterade ämnen och matte med resonemangen att man i bild inte 
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ska behöva plugga, att praktiska ämnen automatiskt känns som en rast och att man lär sig 

mer i matte. Kan det handla om att eleverna lever i en diskurs där ett ämnes status och 

vikt ligger i hur mycket plugg och teori ämnet innehåller och kräver av eleverna?  

 Något som blivit tydligt i både denna studie och de tidigare studier som i 

detta arbete presenterats är att det sker någonting i spårkliggörandet. Det finns konflikter, 

motspråk och dolda meningar som tydliggörs och låter sig undersökas. Dessa bör inte 

lämnas outforskade. De bör dras fram i ljuset och tolkas med målet att förstå och fundera 

över vilken effekt de har i praktiken. Det var ett av målen med denna studie. På grund av 

studiens ringa storlek kan dock inga generella slutsatser dras utifrån det resultat som 

presenterats. Samtliga informanter och deras deltagande kan inte representera någon 

annan än de själva och deras egna åsikter. En större studie med fler informanter från flera 

skolor hade kunnat ge ett mer gediget resultat där mer generella slutsatser om samtliga 

grupper hade framkommit. Däremot öppnar denna studie möjligheter för just en sån typ 

av undersökning där resultatet kan inspirera till framtida frågeställningar med mer djup 

och ökade chanser till generaliserbarhet. Vidare skulle det kunna tänkas vara av intresse 

att jämföra språkliggörandet i respektive grupp i olika årskurser. Att se hur ämnet 

språkliggörs i mellan- och högstadiet samt på gymnasiet skulle kunna berätta mycket om 

vilken utveckling bildämnet genomgår genom årskurserna och förhoppningsvis även 

vittna om varför ämnet har den plats den har hos aktörerna i respektive årskurs. Den 

nationella utvärderingen har visat att det sker en förskjutning mellan elevernas syn på 

ämnet i årskurs 6 till årskurs 9, då eleverna i årskurs 9 är mer inriktade på nyttoaspekter 

av ämnet än trivsel och välbefinnande (Skolverket, 2015:59). Detta motiverar en större 

studie som undersöker detta närmare och även inkluderar lärare och deras uppfattningar 

i olika årskurser. Förhoppningen är att denna studie lagt en grund vad gäller både intresse 

och relevans för att genomföra just en sådan undersökning.  
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