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Abstrakt 

Denna studie har undersökt hur två bildlärare arbetar med två mål i kursplanen 

för bild och har med hjälp av två av didaktikens centrala frågor, undersökt och 

diskuterat dessa. Två semistrukturerade intervjuer gjordes med två olika 

informanter i olika delar av Sverige. Dessa bildpedagoger skiljer sig åt vad 

gäller antal undervisande år, härkomst och storlek på orten de undervisar i, de 

är däremot i samma åldersgrupp och båda är kvinnor. Resultatet och analysen 

är indelad efter de två didaktiska frågeställningar studien svarar på; hur arbetar 

du med målen och vad gör du för att arbeta med dessa. Resultatet visar att den 

ena informanten aktivt jobbar med de två målen medan den andra informanten 

enbart jobbar med ett av de undersökta målen, detta på grund av en osäkerhet 

hos informanten när det kommer till en öppenhet om bland annat diskussioner 

kring sexualitet.  

Nyckelord 

genus, didaktik, genuspedagogik, bild, Lgr 11 
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1. Inledning 

Redan på gymnasiet engagerade genusfrågor mig, då främst i form av hur 

kvinnor och män framställs i massmedia. Senare under lärarutbildningen och 

under den verksamhetsförlagda utbildningen väcktes mitt intresse för hur man 

arbetade med genus och könsroller i skolan och detta sett ur ett didaktiskt 

perspektiv. Inom didaktiken ställer man frågor till undervisningens innehåll, 

syfte och respondent. Följande frågor till vad, varför, vad, vem och hur ställs 

för att synliggöra och medvetengöra undervisningen.  

Normer om kvinnligt och manligt sitter djupt rotat. Många gånger agerar vi 

utan att ens tänka på dem. Hedlin anser att det i den pedagogiska praktiken är 

viktigt att lyfta upp dessa normer till diskussion och reflektion (Hedlin 2006, 

35). Weiner och Berge anser att genusfrågor och genusrelationer i 

utbildningen1 inte kan betraktas att en gång för alla vara färdigdiskuterade. 

Dessa är ständigt skiftande och undanglidande och de omvandlas och 

iscensätts på nytt i varje ny generation. Pedagoger måste uppdatera och 

utveckla sina idéer om hur dessa frågor ska behandlas i klassrummen (Weiner 

och Berge 2001, 89).  

Skolverket startade inför 2011 en ämnesutvärdering i Bild, Musik och Slöjd 

(NÄU-13) i årskurs 6–9. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur 

förutsättningarna för undervisningen såg ut,  hur pedagogerna genomförde och 

organiserade undervisningen samt hur elevernas kunskaper och resultat såg ut. 

I utvärderingen har det framkommit att bildlärare ofta är ensamma i sitt ämne, 

de har ingen att diskutera sina bedömningar med och detta kan leda till att 

bildämnets bedömningar kan se väldigt olika ut och att det brister i 

likvärdighet mellan skolor (NÄU-13 2013, 8). Vidare har det framkommit att 

det är i bildämnet som skillnader i betygen är som störst när det kommer till 

                                                      

1 Med ordet utbildning avser Weiner och Berge både högskoleutbildning men också det 

svenska skolväsendet. 
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flickor och pojkar och detta till flickornas fördel. Flickor är i allmänhet mer 

positivt inställda till bild. Anledningen till att pojkarna tappar intresset bör 

undersökas och analyseras.  

Utvärderingens studie av bildämnet visar att många elever i årskurs 9 

uppmärksammar reklamens könsstereotypa framställningar oberoende av kön. 

Många elever förstår mediebildernas genrer och, de inom bilden retoriska 

grepp som används, genomskådas ofta. (NÄU-13 2013, 9). 

Eleverna i undersökningen fick svara på en enkät med förenklade frågor i 

utgångspunkt i bildämnets kursplan och mål. På frågan ”…diskutera 

mediebilder, vad de har för budskap och hur de kan tolkas?” så är det främst 

svar som ”sällan” och ”aldrig” om representeras och frågan som handlar om 

att lära sig om bilder som handlar om ungdom, sexualitet, etnicitet och makt 

och på dessa frågor har också ”sällan” och ”aldrig” den högsta 

svarsfrekvensen. 

 

På flera ställen i skolans styrdokument framgår vikten av att arbeta med 

jämställdhet mellan kvinnor och män. I Lgr11 står det: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 

(Lgr11, 7) 

Vidare står det: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet. (Lgr11, 8) 
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Ett samhälle är i ständig förändring och det är viktigt att skolan jobbar med 

dessa värdegrundsfrågor. Hösten 2017 startade rörelsen  #metoo2  och fick en 

stor global spridning, då är det än viktigare att lära eleverna, morgondagens 

vuxna, att kritiskt granska sin omvärld och förstå de maktstrukturer som finns 

i samhället. 

Under syftet i bild står följande: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 

bildbudskap utformas i olika medier. (Lgr11, 28) 

I kursplanen för bild står det, under centralt innehåll, bildanalys för 

årkurs 7-9 

-Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. 

 -Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och 

kritiskt granskas. (Lgr11, 30) 

Elever i skolan möter stora mängder bilder av olika slag. Att lyfta och belysa, 

om än bara en bråkdel av dessa bilder, är en viktig del i bildpedagogernas 

uppdrag. Det är viktigt att eleverna kan förstå bakomliggande budskap och 

kritiskt granska och ifrågasätta dessa.  

Det är viktigt att belysa alla dessa beståndsdelar för att högstadieelever 

genomgår mycket under sin högstadietid som kan vara omtumlande och tuffa. 

Det är vi vuxna som måste leda dem rätt.  

                                                      

2 #metoo är en hashtag som skapades i sociala medier för att uppmärksamma hur 

omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger på högstadiet undervisar kring 

två av bildämnets mål. Dessa valda mål är: 

-Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. 

 -Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och 

kritiskt granskas. (Lgr 11, 30) 

Min frågeställning som ligger till grund för studien är:  

- Vad och hur arbetar bildpedagoger med när det gäller bildanalys 

årskurs 7–9 och specifikt målet om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer? 

1.2 Forskningsöversikt 
Här presenteras tidigare forskning som har genomförts rörande didaktik och 

genuspedagogik.  

Eva Lundgren norsk-svensk genusvetare, som bland annat har varit verksam 

vid Uppsala universitet, och Renita Sörensdotter, fil dr i socialantropologi och 

verksam vid Uppsala universitet, har tillsammans skrivit boken Ungdomar och 

genusnormer på skolans arena (2004) utgiven av Dalarnas forskningsråd. De 

menar att ungdomar har en dubbeltydig förståelse för kön. De har en 

generaliserande uppfattning om könsspecifika egenskaper, men är samtidigt 

noga med att betona att skillnader och likheter mellan könen också beror på 

individuella egenskaper. Ungdomarnas förståelse av kön baseras på normer 

för hur könen bör vara och vad som skapar förväntningar om vissa beteenden. 

De flesta har en någorlunda klar uppfattning av vad som förväntas av 

respektive kön och dessa normer påverkar ungdomars agerande och 

föreställningsvärld. (Lundgren och Sörensdotter 2004, 39).  

Kroppar bedöms, tolkas och värderas utifrån deras tillskrivna genus. Våra 

kroppar förväntas att se ut på ett speciellt sätt, bete sig och genomföra saker 
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på ett särskilt vis utifrån det kön kroppen tillhör. Detta är föreställningar och 

normer som ofta återspeglas i tidningar. Kroppen som tillhör en man gestaltas 

aktiv, påklädd, kraftfull och symboliserar makt jämfört med hur den kvinnliga 

kroppen framställs (Lundgren och Sörensdotter 2004, 101). 

Stina Wikberg, lektor vid Umeå Universitet, skrev 2015 sin doktorsavhandling 

”Bland själporträtt och parafraser”. Avhandlingens syfte var att undersöka 

bildämnet som en arena där elever och lärare tillsammans konstruerar kön. 

Wikberg gjorde detta genom att observera två olika klasser på två olika orter, 

analysera bilder och intervjua både elever och lärare.  

Bengt Lindgren, lektor i didaktik och pedagogik vid Göteborgs universitet, har 

i sin avhandling (2005) studerat bildbegreppet utifrån olika teoretiska 

utgångspunkter. Avhandlingen redogör hur olika begreppet kan tolkas för att i 

sin tur få olika betydelser och verkan inom bildundervisning. Han stöter på en 

rad olika problem med det vidgade bildbegreppet och vad de kan komma att 

få för konsekvenser för bildläraren. Kursplanen beskriver inte tydligt hur 

bildläraren ska strukturera eller gå till väga i sitt urvalsarbete. Detta krav läggs 

istället på bildläraren (Lindgren 2005, 153). 

I rapporten Hur är det ställt – tack, ojämt! talas det om det dubbla sveket, 

vilket innebär att både pojkar och flickor sviks i skolan, pojkarna sviks genom 

att deras föreställningar och fördomar inte utmanas, flickorna sviks genom att 

de inte får tillräckligt intellektuella och emotionella utmaningar (Myndigheten 

för skolutveckling 2003, 15) 

Det finns inga specifika undersökningar som behandlar hur bildlärare jobbar 

med de två mål som den här studien belyser. Att finna tidigare forskning kring 

bildämnet sett ur didaktik och genuspedagogik så har inte heller några 

relevanta källor hittats. Den här studien bidrar till denna forskning.   
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkter är didaktik och genuspedagogik. I kaptiel 

1.3.2 presenteras didaktiken och dess teorier och därefter, i kaptiel 1.3.3 

presenteras genuspedagogik och dess innebörd. 

1.3.2 Didaktik  

Didaktik handlar om undervisningens och inlärningens teori och praktik. 

Didaktik berör således både de teoretiska utgångspunkterna och didaktiska 

modeller som undervisning kan förstås utifrån och den konkreta som sker vid 

undervisning. Didaktiken frågar följaktligen frågor om vem den lärande är, 

vad målet med undervisningen är, vad som är motiveringen för målet, när 

eleven ska lära sig ett specifikt kunskapsinnehåll, var och tillsammans med 

vem som den lärande ska lära sig detta och på vilket sätt och med hjälp av 

vilket innehåll eleven ska lära sig. Detta kan sammanfattas i didaktikens 

klassiska frågor till vad, varför, vad, vem och hur. Genom att ställa dessa 

frågor synliggörs att varje konkret undervisningssituation i sig utgör ett 

komplext nätverk av ett antal didaktiska aspekter. Genom detta komplexa 

nätverk finns därför inget förutbestämt sätt att förhålla sig till som pedagog 

och som fungerar i relation till alla elever. Det finns heller inte en självklar 

modell som fungerar för all undervisning. Istället understryker det didaktiska 

perspektivet en öppenhet för de val som pedagogen ofrånkomligen ställs inför 

och ett antal begrepp med vars hjälp läraren kan formulera och sortera olika 

alternativa undervisningsformer och vägar (Wahlström 2015, 97).  

1.3.3 Genuspedagogik 
Kajsa Svaleryd skriver i boken Genuspedagogik (2002) att könsroll har varit 

det rådande begreppet inom skolan. Begreppet könsroll lägger dock står vikt 

att fokus hamnar på den enskilde individen och att den rådande maktstrukturen 

mellan könen hamnar i skymundan. Genus är den samlande benämningen i 

könsforskning i modern tid. Den omfattar vårt kulturella, sociala och 

biologiska kön. Svaleryd menar att genus i arbetet som pedagog handlar om 

en medvetenhet kring föreställningar och omedvetna förväntningar på de 
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bägge könen. Det handlar också om ett förhållningssätt och medvetenhet om 

den makt den egna yrkesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystem 

eller att omskapa dem. Att arbeta medvetet med genusfrågor i praktiken i 

skolan handlar om relationer, organisationen av tid, rum, material, 

bedömningsgrunder och maktförhållanden. Vidare handlar det om, att på ett 

medvetet sätt, iaktta och reflektera över vardagliga händelser, att se samspelet 

mellan individer (Svaleryd 2002, 29–31). 

1.3.3.1 Jämtegrering 

På många skolor använder man jämställdhet som ett temaarbete, under några 

temadagar eller som frågeställningar under vissa lektioner, t.ex. i 

samhällskunskapen. Ibland finns det även jämställdhetsråd som parallellt 

jobbar med frågorna. Men en viktig tanke är att jämställdhetsarbete inte ska 

praktiseras vid sidan av och något man lägger till utan ska infogas i 

huvudverksamheten. På engelska används termen gender mainstreaming och 

begreppet kom till 1995 i samband med FN:s kvinnokonferens i Peking. 

Forskaren Getrud Åström har översatt detta begrepp till jämtegrering i Sverige 

(Svaleryd 2002, 37). Idealet är således att genusperspektivet ska integreras i 

alla frågor, överallt och alltid. Det finns olika uppfattningar om det är möjligt 

att praktisera jämtegrering utan att först tydligt och speciellt ha jobbat med 

genus- och jämställdhetsfrågor under särskilda temadagar etcetera. Man tror 

att det räcker att lyfta fram kvinnliga förebilder eller att till exempel inkludera 

litteratur skriven av kvinnor. Svaleryd menar att man först måste synliggöra 

det som är ojämlikt och ojämställt för att kunna praktisera jämtegrering 

(Svaleryd 2002, 38). 

1.3.3.2 Jämställdhetsfrågor i skolan 

Fortsätter jämställdhetsfrågorna vara på individnivå blir det lätt svårigheter i 

att komma vidare i jämställdhetsarbetet. Skolor och arbetslag behöver därför 

skaffa sig gemensam kunskap om samhällets maktstrukturer. Det behövs fakta 
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om hur kvinnor och män har det och hur de lever i dag. Sist men inte minst 

behövs det kunskap om hur ens eget förhållningssätt påverkar andra 

människors självuppfattning. Jämställdhetsfrågor ses sällan som en 

demokratifråga som angår både män och kvinnor, historien visar att detta är 

en kvinnofråga. Något som fortfarande idag (2002) lever kvar. Som kvinna 

finns det en rädsla att bli sedd som en manshatare och som man att bli sedd 

som en toffel som engagerar sig i jämställdhetsfrågor. Denna uppfattning kan 

hindra arbetslag på skolor att ta tag i jämställdhetsfrågor. Svaleryd (2002, 41) 

säger också att hon har mött pedagoger som hävdar att de inte behöver 

jämställdhet, de anser att deras arbete med individuell planering och portfolio 

på varje elev är tillräckligt för att se den unika människan och att könet således 

inte är relevant.  

1.4 Metod 
I detta kapitel beskrivs och granskas de metoder som används i studien. Val 

av metod för att genomföra studien är viktig, då det påverkar materialet och 

hur detta sedan analyseras.  

Kapitlet vilar främst på Judith Bells Introduktion till forskningsmetodik (2016) 

och Samhällsvetenskapliga metoder (2011) skriven av Alan Bryman. Detta för 

att ge en ökad förståelse av de metoder som används i studien.  

Kapitlet är indelat i följande avsnitt: kvalitativ forskningsmetod, insamling av 

empiri, etiska övervägande och informanternas bakgrund. 

1.4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod, till skillnad från en kvantitativ 

forskningsmetod, är mer inriktad på ord än på kvantifieringen vid insamling 

och analys av data. Så inleder Alan Bryman (2011, 340) kapitlet om kvalitativ 

forskning. En kvalitativ forskning siktar på att få en större förståelse för sociala 

praktiker och verkligheter genom att aktivt studera och lyssna på olika typer 

av sociala praktiker. (Bryman 2011, 340). Vid den kvalitativa forskningen är 

det en fråga om t.ex. observationsstudier av olika slag, tolkning av texter eller 
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till exempel intervjuer med enskilda personer eller fokusgrupper. I dessa 

intervjuer är diskussionen öppen och fokuserar på bland annat deltagarens 

åsikter, upplevelser, attityder etcetera. Metoden kan definieras som en metod 

där forskaren inte samlar in och analyserar kvantitativt material. Flera ser på 

denna definition kritiskt, då en kvalitativ metod inte enbart handlar om att man 

utelämnar siffror (Bryman 2011, 341). Det som utmärker den kvalitativa 

intervjun är att den ger utrymme för att följa upp och ställa följdfrågor för att 

ytterligare exemplifiera respondentens uppfattning av sitt arbete (Widerberg 

2002, 16–17). 

1.4.2 Empiri 

Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod då en kvantitativ metod 

skulle kräva en mer omfattande empiri, vilket studiens tidsram inte räcker till, 

men även då jag eftersöker djupare svar och diskussion kring kursplanens mål 

valde jag att använda mig av en kvalitativ metod. Metoden för insamling av 

material är semistrukturerade intervjuer av två bildpedagoger på två olika 4-9 

skolor. Informanterna har jag valt att ge namnen Cilla och Josefin. Intervjuerna 

skedde första gången på ett bibliotek men jag har även kompletterat där det 

behövdes efteråt med hjälp av en chat med informanterna. Resultatet 

presenteras i kapitel 2 och är uppdelat efter didaktikens frågor vad och hur och 

med koppling till de två valda kursplansmål som ligger till grund för denna 

studie 

-Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. 

 -Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och 

kritiskt granskas. (Lgr 11, 30) 

De empiriska källorna för denna studie är två semistrukturerade intervjuer med 

två bildlärare på högstadiet och som senare analyserats. Detta snävt 

begränsade urval kan därför inte ses som representativt för bildlärare.  
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1.4.5 Etiska övervägande 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (2002) finns det fyra regler eller krav att ta 

hänsyn till när det kommer till forskning. Dessa är 

1. Informationskravet- forskaren ska informera om vad forskningen går 

ut på till de som är berörda av studien.  

2. Samtyckeskravet- deltagare i forskningar har rätt att bestämma över 

sin medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet- de som deltar i forskningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet och obehöriga ska ej få tillgång till 

personuppgifter.  

4. Nyttjandekravet- de uppgifter som forskningen får fram ska enbart 

användas till forskning. Dessa uppgifter får således inte användas till 

icke-vetenskapliga syften. (2002, 7-14). 

Innan intervjuerna påbörjades informerade jag informanterna om vad de 

forskningsetiska principerna innebär för dem, det vill säga; 

Samtyckeskravet: du har rätt att avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet: du och ditt namn är anonymt. 

Nyttjandekravet: du har rätt att ta del av det färdiga forskningsresultatet. 

Förutom dessa principer berättade jag också om vad studien handlade om vid 

första kontakt med informanterna.  

1.4.3 Informanternas bakgrund 

Cilla har jobbat som pedagog i drygt 15 år, varav 8 år i grundskolan och hon 

är i 45-årsåldern. Hon har tidigare jobbat som konstpedagog på ett 

konstmuseum där hon främst har jobbat med skolklasser som kommer på 

studiebesök och workshops. Skolan Cilla jobbar på är en 4-9 skola med cirka 

300 elever. Skolan är tvåparallellig förutom 5:orna som är tre klasser. Cilla är 

ensam bildlärare på skolan och har alla klasserna i bild, i 4:an har hon 

helklasser (runt 20 elever) och i de andra årskurserna har hon halvklasser eller 
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”tregrupp” (då är två klasser mixade och uppdelade i tre grupper och tre ämnen 

är inblandade). Hon undervisar alla klasser på skolan. Eftersom den här studien 

handlar om bland annat genuspedagogik ställde jag frågan hur hon ser på 

genus och genusfrågor och detta område är något hon finner intressant, både 

privat men också inom arbetslivet.  

Josefin jobbar på en F-9 skola och hon har arbetat i Sverige i cirka 8 år och är 

i samma ålder som Cilla, det vill säga i 45-årsåldern. Josefin har en utländsk 

examen och arbetade som lärare i sitt hemland, beläget i Mellanöstern, cirka 3 

år innan hon och hennes familj flyttade till Sverige.  Av de 8 åren hon har 

jobbat i Sverige har hon arbetat som bildlärare i cirka 1,5 år, och innan dess 

har hon främst arbetat med matte som är hennes förstaämne. Hon tycker att 

det är kul att blanda matematik och bild och hon tycker själv att de 

bilduppgifter som är roligast är de som involverar matte. Hon undervisar både 

i matte och bild och har samma klasser i dessa ämnen. Hon undervisar 8:or 

och 9:or i bild och matte. Detta är ett önskemål från Josefin sida för att kunna 

kombinera sina ämnen under lektionerna. Josefin är öppen med att hon tycker 

det är roligast att undervisa i matematik, men att hon känner att hon utvecklas 

mer genom att ha bild. ”Det är så olika klassrum” säger hon, ”och det är så 

kul!”. Hon har halvklass i bild, och ibland, erkänner hon, ”använder jag tiden 

för att träna matte” men hon tillägger också ”de får givetvis bild under en 

mattelektion då”. Jag ställer även frågan till Josefin om vad hon har för intresse 

för genus och hon säger att det finns ett intresse och är intresserad av 

jämställdhet då hon själv anser sig ha varit underlägsen män i sitt hemland.  

1.5 Disposition 
Här redovisas studiens upplägg, i vilken ordning kapitlen kommer samt vad 

de avhandlar i korta drag. Först följer kapitel två som redogör för studiens 

resultat. Den empiri som finns presenteras och delas in i teman utefter de 

huvudfrågor som ställdes under intervjun. Vidare följer kapitel tre som 
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innehåller analys och tolkning av resultat och studien avslutas med kapitel fyra 

som innehåller diskussion. Under kapitel fem finns litteraturförteckning 
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2. Resultat 

2.1 Intervjuerna 
Vi samtalade först kring informanternas bakgrund för att sedan gå över på en 

semistrukturerad intervju. Intervjun bestod av några stödfrågor och följdfrågor 

kom efter hand som intervjun fortlöpte. Jag har även kunnat kontaktat dem 

under tiden jag har skrivit resultatet för frågor som har uppkommit.  

2.2.1 Vad arbetar bildpedagogerna med? 

Cilla jobbar främst med genuskonstruktioner när det kommer till bildanalys 

och konsthistoria. Cilla menar också att det givetvis kommer upp diskussioner 

kring genus, ideal, sexualitet och så vidare och att det då är viktigt att ta dessa 

diskussioner, hon säger: ”Det klart att bilder väcker diskussioner, det viktiga 

är att våga ta i dessa och att det är ett bra diskussionsklimat”. Men då är det 

en frivillig diskussion och inget som hon tvingar alla elever att delta i. Hon 

säger också att eleverna hjälper henne att välja bilder, utan att de vet om det, 

då hon väljer vissa bilder där det blivit bra diskussioner och använder dem året 

efter, eller i något annat sammanhang.  

Josefin säger att hon inte har ett specifikt avsnitt i bildundervisningen som 

berör just de mål som den här studien tar upp. Hon säger att det berörs i ett 

annat större arbetsområde när eleverna under lektioner på so:n jobbar med 

reklam, källkritik och propaganda och att det sker ett samarbete. Josefin känner 

sig inte så bekväm med att prata sexualitet och kön och tycker att det är ett rätt 

svårt ämne att belysa. Hon menar att det inte var okej att prata öppet om sådant 

i sitt hemland, beläget i Mellanöstern och att det sitter djupt rotat i henne. 

Vidare säger hon att utmanar sig själv med det hela tiden. Nästa år ska skolan 

göra ett genomgripande temaarbete i 7-9 som handlar om rätten till sin egen 

kropp och diskrimineringsgrunderna, detta sedan en trivselenkät på skolan 

visade på utsatthet på olika sätt och att #metoo hade en hög genomslagskraft 

på skolan. Josefin menar att hon då kan väva in målen på ett mer specifikt sätt.  
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2.2.2 Hur arbetar bildpedagogerna med det? 

Jag ber pedagogerna förklara mer ingående och Cilla berättar hur hon och 

eleverna arbetar med bildanalyserna och uppgifterna. Hon berättar att de tittar 

på och jämför olika sorters reklam och på vilket sätt olika kön framställs. Hon 

ber eleverna funderar på vad som hade hänt om reklamen hade gjorts tvärtom. 

”Alltså om män och kvinnor hade bytt plats eller bytts ut i reklamen.” Cilla 

säger också att de tittar på hur och vad olika kameravinklar gör för en bild.  

De uppgifter som Cilla ger eleverna är att ur ett konsthistoriskt perspektiv titta 

på hur kropparna under tid har avbildats. De får också i uppgift att leta upp 

fem olika reklambilder för att sedan reflektera över dessa med hjälp av 

diskussionsfrågor, ”eleverna får givetvis komma med egna frågor och svar.” 

De börjar med att läsa igenom frågorna och titta på bilderna för att sedan sitta 

i smågrupper och diskutera och för att i nästa steg diskutera i helgrupp 

(helgrupp=halvklass cirka 12-14 elever). Cilla vill också att varje grupp ska 

välja ut en av bilderna och presentera sina tankar men också varför de valde 

den. Ibland blir det någon av diskrimineringsgrunderna som lyfts.   

Eleverna får sedan välja att göra konsthistorieuppgiften på två sätt, antingen 

genom att göra en kortfilm som visar på hur det har sett ut under olika epoker 

eller så gör man det med annan teknik, det vill säga penna, papper, collage, 

bildredigering eller annat. Cilla vill att de pratar med henne först så att de 

tillsammans kan se om det är genomförbart. 

Under arbetets gång så vill hon att eleverna dokumenterar och reflekterar och 

när de är färdiga har de en sista reflektion, både en skriftlig inlämning men 

också en muntlig i grupp. Då pratar de om vad man har lärt sig, om man har 

lärt sig något och om man ser på världen på ett annorlunda sätt än innan 

arbetsområdet. Cilla menar att det i alla fall är någon som varje gång fått lite 

av en aha-upplevelse, saker som de inte tänkt på sker i reklambilderna 

runtomkring dem. Cilla anser att reklamen är ett tacksamt ämne att belysa 

utifrån ett genusperspektiv och hon nämner även de sju diskriminerings-

grunderna som finns och som varje skola är ålagd att arbeta med. Cilla ber sina 
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elever att jämföra olika sorters reklam, främst från stora kända märken där det 

läggs mycket pengar på reklam från märkena, men också, enligt Cilla, där man 

kan se genuskonstruktioner allra tydligast. Hon ber eleverna fundera på vad 

som hade hänt om de hade gjort reklamen tvärtom, att man och kvinna hade 

bytt plats, eller om man hade haft två av samma kön. De tittar även på 

reklamen ur ett fotoperspektiv, till exempel på vad kameravinklar kan göra 

med en bild. 

Om det uppkommer spontana diskussioner kring kön, sexuell läggning och 

könsroller lyfter Cilla dem i klassrummet, detta för att hon tycker att det är 

viktigt att lyfta elevernas tankar och funderingar. Hon tror att man själv som 

pedagog behöver vara väldigt bekväm i frågorna för att våga utmana eleverna, 

att inte bara tysta/hyssja när diskussioner uppkommer utan istället utmana med 

frågor. Hon tycker det är viktigt att alla går ut från bildsalen  ”med en go 

känsla” och att ingen känner sig på något sätt obekväm. 

Cilla använder sig av dessa uppgifter för att hon tycker att det är enklast att 

utgå från just reklambilder, men att det också är intressant att titta på 

konsthistorian på ett annat, icke så traditionellt sätt, hon menar att ofta går man 

igenom epoker och stora konstnärer för att eleverna ska känna igen detta. I den 

här uppgiften ska eleverna se konsten ur ett annat perspektiv. Kommer det 

utställningar går hon med eleverna på dessa, i kommunen där hon jobbar har 

de tillgång till alla museer och har reducerade priser på de guidningar som kan 

erbjudas. Detta ser hon som ett stort plus för att de då kan titta ”på konst i 

verkligheten.” Cilla har ett upplägg på lektioner kring målen som denna studie 

undersöker, men att hon även ändrar innehåll, beroende på yttre parametrar 

som till exempel aktuella utställningar eller andra kringliggande faktorer. Hon 

menar att beroende på grupp av elever måste uppgifterna anpassas så eleverna 

får ut så mycket som möjligt av ämnet. Hon sparar alla sina olika versioner 

och reflekterar mycket över vad som fungerar och vad som inte fungerar. Till 

hjälp tar hon även elevernas tankar och utvärderingar på uppgifterna.  
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Josefin har ett samarbete tillsammans med läraren i SO:n och de jobbar främst 

med propaganda när det kommer till reklam. De utgår från ett material som är 

utgivet av statens medieråd, dels ett bildspel som heter ”Bild är ett språk” och 

själva uppgiften är tagen från samma utgivare och heter ”Konsten att 

övertyga”. Elevernas uppgift är att göra en reklam/propagandafilm. Hennes 

tanke är att hon till nästa läsår ska väva in de kursplanemålen i det stora 

temaarbetet årskurs 7-9 ska ha. Hon kan inte minnas att det har uppkommit 

spontana diskussioner kring kön och sexualitet under lektionstid, men hon tror 

att eleverna säkerligen diskuterar dessa frågor. I intervjuerna framkommer det 

att de båda informanterna är medvetna om att eleverna tar till sig 

undervisningen på olika sätt och processar den på olika sätt.  
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3. Analys och tolkning av resultat 

Nedan kommer resultatet analyseras och tolkas med bakgrund mot studiens 

teorier som består av didaktik och genuspedagogik.  

3.1 Vad arbetar bildpedagogerna med? 
De sociala och kulturellt präglade idéer som skapar femininiteter och 

maskuliniteter (Fagerström och Nilson 2008, 12) kan synliggöras genom 

Cillas uppgifter till eleverna då Cilla använder sig av reklambilder och belyser 

hur kroppar har formats och avbildats under konsten. Dels belyser hon hur 

genus framställs, men också genom att ge eleverna tankeställarna i vad som 

skulle hända om vi ändrade på rollerna i reklamen. Detta nämner Fagerström 

och Nilson (2008) som maskuliniteter och femininiteter och också de 

föreställningar som dessa skapar och vilka konsekvenser det får. Cilla ber 

eleverna vända på rollerna i bilderna och på det viset får även eleverna syn på 

vilka konsekvenser det har.  

Cilla har aktivt valt att arbeta med kursplanens mål i ett eget arbetsområde. 

Hon visar på en öppenhet då hon både ger eleverna givna bilder men att de 

också själva får undersöka och välja ut bilder. Hon tar även hjälp av elever på 

det sätt att de bilder som det blir diskussion om används nästa gång uppgiften 

utförs. Hon ändrar också något på uppgiften och anpassar dem efter elevernas 

förmågor och mognad. Hon gör det som Wahlström (2015, 97) säger vad gäller 

att formulera och sortera olika alternativa undervisningsformer och vägar. 

Arbetsområdet består av flera olika undervisningsformer, både föreläsningar, 

diskussioner, reflektioner och praktiskt arbete.  Eleverna får välja hur de utför 

det praktiska arbetet.  

Josefin å andra sidan jobbar inte som Cilla, med kursplanens mål på detta sätt, 

utan har valt att jobba med det utifrån ett samarbete med SO:n och då med 

fokus på propaganda och inte som ett eget område, men hon säger att hon 

kommer att arbeta med målen, nästa läsår kommer de ha ett temaarbete som 

grundar sig i #metoo och hon kommer där att arbeta med bland annat de mål 
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som ligger till grund för den här studiens frågeställning. Temaarbetet ligger 

för högstadiet och Josefin kommer att jobba på samma sätt i de grupper hon 

undervisar. Hon har kunskap om att hennes förhållningssätt påverkar hennes 

undervisning. Svaleryd (2002, 41) anser att det behövs fakta om hur kvinnor 

och män lever idag och att det behövs kunskap om sitt egna förhållningssätt 

och hur det påverkar andra människors självuppfattning. Detta är något som 

Josefin är medveten om och jobbar med.  

Utifrån Josefins svar kan vi utläsa att hon inte är van vid att prata öppet kring 

frågor som rör bland annat sexualitet eller diskussioner kring genus, detta 

säger hon själv att det beror mycket på den bakgrund hon har och är uppvuxen 

i. Om man ser det ur ett undervisningsperspektiv så stämmer det överens med 

att ens egna förhållningssätt påverkar vad man väljer att undervisa kring 

kvinnligt och manligt (i övrigt också). Svaleryd (2002, 40–43) menar också att 

det kan vara stressande och arbetsamt att göra något man inte är van vid, i det 

här fallet känner sig inte Josefin tillräckligt ”tränad” i att föra den typen av 

diskussioner som kan uppkomma när målen ska lyftas i klassrummet.  

3.2 Hur arbetar bildpedagogerna med det? 
Genom det komplexa nätverk didaktiken är, finns därför inget förutbestämt 

sätt att förhålla sig som pedagog som fungerar i relation till alla elever eller en 

självklar modell som fungerar för all undervisning. Istället understryker det 

didaktiska perspektivet en öppenhet för de val som pedagogen ofrånkomligen 

ställs inför och läraren behöver formulera och sortera olika alternativa 

undervisningsformer och vägar (Wahlström 2015, 97).  

På Josefins skola ska de ha ett större temaarbete med utgångspunkt i #metoo 

efter en enkät som gjordes på skolan och som visade på ett negativt resultat. 

Jobbar de vidare med detta kan det ses som forskaren Getrud Åström 

benämner som jämtegrering, det vill säga att skolor ser genuspedagogik som 

en naturlig del och inte något som ligger utanför skolans ämnen (Svaleryd 

2002, 37). Vi kan även se den svårighet som Svaleryd (2002, 41) belyser som 
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handlar om, att förblir jämställdhetsfrågorna på en individnivå, så blir det 

svårigheter att komma vidare i arbetet med jämställdhet. Cilla nämner inget 

om det finns något större arbete eller temaarbete på skolan eller om andra 

pedagoger jobbar med jämställdhetsfrågor.  

3.3 Sammanfattning 
Studien visar vad och hur två bildpedagoger arbetar med två av kunskapsmålen 

i kursplanen för bild. Dessa två pedagoger jobbar olika. Cilla har ett eget 

arbetsområde som berör dessa två utvalda mål, och Josefin har ett samarbete 

med SO:n där ett av studiens utvalda mål berörs. Till nästa läsår kommer ett 

stort temaarbete ske på Josefins skola och där kommer hon bland annat utgå 

från det mål hon i nuläget inte berör. Informanterna har olika bakgrund och 

bor i en stor stad kontra utanför en mindre ort och har jobbat olika länge som 

pedagoger i skolan. Min tolkning, efter vad Josefin säger, är att Josefins 

bakgrund i Mellanöstern präglar hennes undervisning men att det finns en vilja 

att förändra detta. Informanterna är i samma åldersgrupp så de olika svaren 

kan inte kopplas till deras ålder. Vi kan däremot se att Cilla nästan har dubbelt 

så många undervisningsår jämfört med Josefin. Dessutom har Cilla enbart 

undervisat i Sverige och Josefin har erfarenhet av undervisning i ett annat land 

med en annan skolkultur. 

Cilla utmanar sina elever genom att be dem att ändra rollerna på till exempel 

kvinna-man i reklamen för att se vad som händer, de får också jämföra olika 

reklambilder med varandra, för att belysa eventuella likheter och skillnader i 

om reklamen riktar sig mot kvinnor eller män.  
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4.Diskussion av resultat 

Den svenska skolan, utbildningen och undervisningen ska vara likvärdig i hela 

landet, men vi ser i den här, tendenser till en utbildning som ser olika ut, 

beroende på att pedagogers intressen och inställning påverkar innehållet. Båda 

informanterna följer kursplanens innehåll men på olika sätt. Hur kan vi får 

bildämnet att se mer lika ut? Pedagoger har olika förutsättningar. Det 

framkommer i den nationella ämnesutvärderingen (NÄU-13) som är gjord på 

en bredare basis än denna studie. Den här studien visar dock på ett liknande 

resultat, och detta fem år efter NÄU-13. Bengt Lindgren belyser även detta i 

sin avhandling, att kursplanen i bild är ostrukturerad och att det är upp till 

läraren vad man ska ha med i sin bildundervisning. Detta gör att 

bildundervisningen kan se helt olika ut på två skolor som ligger bredvid 

varandra.  

Vi är alla olika när det gäller undervisningsstilar och vad vi väljer att lägga 

vikt vid vad gäller undervisningsinnehåll. Det finns dock krav på att vissa 

saker inom ämnena ska undervisas om, men det går att göra på olika sätt. 

Josefin, en av informanterna har inte berört ett av målen, –”Bilder som 

behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur 

dessa perspektiv kan utformas och framställas.” som studien undersöker. 

Enligt henne kommer hon att ta upp det i ett större temaarbete på skolan nästa 

läsår och kommer då att ha det i de årskurser hon undervisar i. Josefin säger 

själv att hennes utländska bakgrund hämmar henne då hon ännu inte har vant 

sig vid att vara så pass frispråkig som det skrivna målet ovan kräver.  

Cilla har ett väldigt genomarbetat arbetsområde och utvecklar detta ständigt 

efter elever och elevgrupper. Det tyder på en medvetenhet men också ett eget 

intresse för frågor som berör genus. Vissa elevgrupper kan vara väldigt 

frispråkiga medan det i andra grupper är svårt att få igång diskussioner.  

För att vidareutveckla denna typ av forskning hade man kunnat göra studien 

större med fler informanter och även se på det ur ett elevperspektiv. En studie 
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som hade lyft didaktiken i skolans praktisk-estiska ämnen tror jag behövs då 

det inte finns mycket forskning kring detta när jag har sökt efter tidigare 

forskning.  
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