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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

 

Jag känner inte att jag kommer ha någon användning av bilden, det enda som var roligt på 

lektionerna var att kunna prata med kompisarna annars så satt vi bara och ritade. Tyckte inte 

att bilden var så bra och jag lärde mig inget från den. Det var bara att ge in en bild och sen få 

betyg på den. Läraren var ganska rolig och skojade mycket men det upplevdes inte som 

seriöst, mer som en paus från alla andra ämnen. Om man ska få bra betyg i bild så måste man 

vara duktig på att rita, och det känns som det är ganska orättvis bedömning runt om i landet. 

Bilden känns väldigt trångsynt, det handlade bara om att rita och under tre år så använde vi 

bara kameror till en bilduppgift. Det hade varit mycket roligare om man kunnat jobba med 

fotoredigering. Men det handlar mycket om läraren.  

 

Såhär beskriver 17-åriga Erik sin upplevelse av bildämnet på högstadiet. En kille som satsar på 

en karriär som programmerare och som redan designat en egen hemsida och verkat som ung 

företagare.  

 

Trots det mediesamhälle vi lever i är det inte alla som kan se dess koppling till bildämnet. Hur 

kan det komma sig att denna elev som arbetar med design inte kan se någon nytta i bildämnet 

och verkligen ogillar det? Skulle detta kunna bero på är att bilden inte riktigt hänger med i 

utvecklingen och att skolor och att lärare saknar både resurser och kunskap för att hänga med i 

den samhälleliga utvecklingen? Många elever spenderar sin fritid på nätet, där de tittar på 

filmer på YouTube och bilder på Facebook och kan själva lägga upp både filmer och bilder 

som hela världen kan ta del av. Aldrig förr har det varit så lätt att visa upp vad man skapat för 

andra. Idag kan det vara svårt att tänka sig att bara för snart 15 år sen hade endast 5 % av 

Sveriges befolkning Internet hemma (Hallin och Hallström 1997). Till skillnad från nu, när 85 

% av befolkningen har Internet med bredbandsuppkoppling hemma, och de flesta ungdomar på 

högstadiet har en mobil med kamera på (Findahl 2011, 8). Med tanke på detta har ungdomar 

alla möjligheter i världen till att skapa egna bilder. Men varför tar man inte vara på detta 

bildskapande i skolan i? 

 

Att jobba med digitala medier är inte alltid helt självklart på bildundervisningen. Det var bara 

fyra år sen vi båda gick ut gymnasiet och ingen av oss fick överhuvudtaget jobba med digitala 

medier under skolgången. Det var först när vi började på lärarutbildningen som vi fick ett helt 

annat perspektiv på hur bildundervisningen kan se ut och kanske borde se ut. Att inte bildämnet 

hänger med i tiden kan vara en förklaring till varför elever inte kan koppla det till sin vardag 
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och förstå dess nytta. Men i slutändan är det lärarens uppgift och ansvar att försöka motivera 

sina elever genom sin undervisning.  

 

Det var genom mötet med Erik som iden till denna uppsats föddes. Vad kan vi som framtida 

bildlärare göra för att få elever att förstå nyttan med bilden och ta vara på det bildintresse de 

har på sin fritid? För att undersöka detta vill vi ta reda på vad ungdomar tycker om bildämnet 

och varför de tycker som de gör, för att därefter se vad man som lärare kan göra för att öka 

motivationen inför bilden. I den här uppsatsen ska vi ta reda på vad högstadieelever i nian har 

för uppfattning om bildämnet och försöka ta reda på varför de tycker så. Med fokus på 

motivation inför bildämnet och varför ämnet är viktigt i dagens samhälle.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad högstadieelever har för syn på bildämnet, vad 

detta kan bero på och vad man som bildlärare kan göra för att öka deras motivation. I koppling 

till motivation vill vi också sätta ord på varför bildämnet är viktigt och på så vis kunna 

motivera eleverna på ett bättre sätt.  

 

Våra frågeställningar inför uppsatsen är följande: 

- Vad har högstadieelever för ämneskonception av bild? 

- Hur kan man motivera bildämnets betydelse dels i relation till samhällelig nytta och 

dels i förhållande till de enskilda eleverna?  

- Vad kan det finnas för orsaker bakom eventuell brist på motivation? 

 

1.3 Forskningsöversikt 

Här kommer vi kortfattat att gå igenom en del av litteratur vi använt oss av som beskriver 

forskning på områdena studiemotivation, bildämnets relevans i samhället och bildämnets 

historia. Maria Karlssons doktorsavhandling Musikelever på gymnasiets estetiska program, en 

studie av elevers bakgrund, studiegång och motivation (2002) vilken har sammanfattat olika 

teorier inom studiemotivation och kopplat dessa till de estetiska ämnena. Håkan Jenners, 

professor i pedagogik på Linnéuniversitetet, bok Motivation och motivationsarbete i skolan och 

behandling (2004) går igenom forskning kring motivation och hur man ska kunna använda sig 

av detta i praktiken. Margaret A. Theobald, professor på Southeast Missouri State University i 

departementet för högstadie och gymnasieutbildning, som utifrån sin 15 års lärarerfarenhet och 

aktivitet inom utbildningsväsendet skrivit ihop boken Increasing students motivation: 
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Strategies for middle and high school teachers (2006).  Lennart Sjöberg, professor i 

ekonomiskpsykologi vid Handelshögskolan i Stockholm, beskriver i sin bok Studieintresse och 

studiemotivation – En analys av de grundläggande faktorerna (1997) skillnaden mellan 

begreppen motivation och intresse, samt hur båda är viktiga inom undervisning. Gert Z. 

Nordström, professor i bildpedagogik vid konstfack i Stockholm, har i många böcker diskuterat 

bildens roll i dagens samhälle. De böcker vi har använt oss av i denna uppsats är Seendets 

språk (2006) och Det kreativa ögat (2009). Båda dessa tar upp bildens roll och dess 

användning i samhället. Seendets språk har sin utgångspunkt i semiotik och tar upp det visuella 

språkets grunder. Det kreativa ögat tar upp hur bilden i dagens samhälle är undervärderad som 

kunskapsförmedlare. Gunnar Åséns, docent i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm, 

artikeln ”Varför bild i skolan?”, där han beskriver hur bildämnet utvecklats i den svenska 

skolan och hur ämneskonceptionen förändrats.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Teorier om studiemotivation 

 

Flera klassiska pedagogiska tänkare, såsom Dewey (1938), Montessori (1967), och 

Rogers (1969) utgår från att alla elever har en inneboende nyfikenhet och därmed ett 

intresse för lärande, och menar att lärarens uppgift är vägleda och ge näring åt sina 

elever, samt skydda och vid behov återskapa detta spontana intresse. (Karlsson 2002, 

39-40) 

 

Som lärare ska man alltid utgå ifrån att alla elever kan lära (Theobald 2006, 6), men som ett 

visst ordspråk säger kan man leda hästarna till vattenhållet men inte tvinga dem att dricka.  

Som citatet ovan säger kan man hävda att är det upp till läraren att motivera sina elever och 

skapa ett intresse för ämnet. Men vad är egentligen motivation och hur kan det påverka hur 

elever lär sig? 

 

Motivation är det som gör att en individ arbetar intensivt och uthålligt och därför oftast lyckas och 

även det som gör att individen väljer att lägga tid och arbete på ett visst område istället för på andra 

områden. (Karlsson 2002, 36)   

 

Dessa egenskaper som Karlsson räknar upp är något varje lärare önskar att han/hennes elever 

skulle ha, men vad behövs för att skapa motivation? Det finns många olika teorier om 

motivation och sätt att se på det. Jenner påstår att ”motivation och motivationsarbete är en fråga 

om bemötande”(Jenner 2004, 15). Hur vi uppmärksammar och erkänner de olika eleverna i 
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klassrummet. På ett liknade sätt poängterar Theobald hur viktigt det är att man skapar en 

kontakt med eleverna som individer för att kunna förstå hur man ska motivera dem (ibid., 6). 

Däremot finns en konflikt huruvida man kan koppla ihop begreppet intresse med motivation 

enligt Lennart Sjöberg.  Han skriver att det inte finns någon direkt forskning om intresse inom 

skolan, att det inte handlar om hur man ska få elever att lära sig utan om hur man ska presentera 

informationen i klassrummet. Han säger även att den forskning som handlar om motivation inte 

tar upp hur viktigt intresse är för inlärningen (Sjöberg 1997, 5).     

 

Det finns två generella typer av motivation, inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) motivation 

enligt Theobald (2006, 1-2). Med inre menas att personen har en inre drivkraft att lära sig nya 

saker, att denna har ett genuint intresse för ämnet och vill mätta sin egen kunskapstörst. När 

man däremot talar om yttre så betyder det att motivationen kommer från yttre faktorer, såsom 

beröm, höga betyg, uppmärksamhet och belöningar. Istället för att lära sig enbart av intresse så 

blir yttre motivation ett medel för att uppnå andra mål (ibid.). De olika typerna fungerar olika 

bra för olika elever och yttre motivation kan i sin tur skapa ett intresse och bli inre. Men om 

man blandar in yttre motivation för en elev med inre motivation så kan personen uppleva detta 

som ett sätt att försöka bli styrd och tappa intresset (Sjöberg 1997, 13-14). Tävlingar kan 

påverka den tävlingsinriktade att göra bra ifrån sig men för dem som inte slutar i toppen kan det 

ha negativa effekter för lärandet. 

 

En elev kommer inte till skolan som ett tomt blad utan har alltid ett ”bagage” med sig. I detta 

bagage finns alla elevens erfarenheter men framgångar och misslyckanden som färgar dennes 

syn på sin egen förmåga och ansträngning menar Jenner (2004, 49). Sjöberg redogör för 

kognitionsforskaren Bernard Weiner studier där han kommit fram till att det finns fyra vanliga 

orsaker som eleverna använder för att förklara sina framgångar och misslyckanden: förmåga, 

ansträngning, uppgiftens svårighet och tur/otur. Beroende på vilken/vilka kategorier de 

tillskriver sig kan det få följder på deras lärande. Om en elev anstränger sig och ändå inte 

lyckas kan den tillskriva misslyckandet på sin förmåga och kanske helt och hållet ge upp, men 

detta gäller oftast efter upprepade misslyckanden. Detta kallas inlärd hjälplöshet, då eleven 

känner att det är meningslöst att ens försöka (Sjöberg 1999, 37). En elev som upplevt många 

motgångar i ett ämne under tidigare skolgång kommer kanske inte visa särskilt stor motivation, 

i rädsla av att misslyckas igen. Det är därför viktigt att läraren försöker se till att alla elever har 

ett individuellt mål som de kan uppnå. Eleverna måste kunna känna att uppgiften har en lämplig 

svårighetsgrad för att känna viljan att överkomma den (ibid., 47).   
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Liknande beskriver Jenner att hur en elev ställer sig inför en uppgift kan bero på tre faktorer: 

målet, uppnåendets värde och misslyckandes sannolikhet. Det vill säga, om eleven tror sig 

kunna nå upp till målet, om eleven kan se någon nytta med det och bedömning av hur stor 

chans hon eller han har av att lyckas uppnå målet (Jenner 2004, 43-44). I boken nämns även att 

kognitionsteoretikern Ferdinand Hoppe i en studie kommit fram till följande påstående gällande 

framgång och misslyckanden: ”individen hamnar ofta i en konflikt mellan sin önskan att sätta 

anspråksnivån så högt som möjligt och samtidigt hålla den tillräckligt låg för att undvika 

misslyckande” (ibid., 45) samt att anspråksnivån här blir ett sätt att skydda sig från 

misslyckanden och en ännu mer minskad tro på sin egen förmåga (ibid.).  Elever kan inte alltid 

heller se objektivt på sin egen förmåga och förstå kopplingen att om de verkligen anstränger 

sig, så kan de lyckas (ibid., 49).  

 

Motivation är inte bara en fråga om vilja. Chansen att få uppleva framgång och slippa 

misslyckanden är minst lika viktig den är viljans grogrund! Men det hela kompliceras av att 

det inte bara handlar om att rent faktiskt uppleva framgångar, utan om hur vi tänker om 

framgångar och misslyckanden.  (ibid.)   

 

Men det är inte bara ens egna förväntningar som spelar roll utan även andras. För att kunna nå 

en elev och motivera denna är det avgörande för pedagogen att ha positiva förväntningar på 

den. Jenner beskriver även Pygmalioneffekten, att förväntningar fungerar som en slags 

självuppfyllande profetia, att goda förväntningar på någon leder till bra resultat och negativa 

förväntningar till motsatsen (ibid., 20).  

 

1.4.2 Varför försöka skapa motivation? 

Theobald menar att det i första hand är det lärarens uppgift att skapa en miljö där elever får lov 

att göra misstag och kan lära sig från dem, eftersom en väldigt viktig del av lärandet sker i detta 

(Theobald 2006, 6). I andra hand är det viktigt att ge eleverna positiv feedback och att de 

upplever att läraren uppskattar dem för den de är och vad de gör. Theobald beskriver också att 

läraren har en fantastisk förmåga att kunna öka elevernas självförtroende och få dem att tro på 

sin egen förmåga. Om eleverna upplever lärarens förtroende för deras förmågor får de bättre 

självförtroende som kan få dem att lyckas (ibid.). För att öka intresset eller motivationen för ett 

ämne kan läraren försöka koppla ihop elevernas vardag till sin undervisning och ge dem 

möjlighet att i vissa uppgifter till exempel få jobba med något de är intresserade av. Likaså 

kom Sjöberg fram till denna slutsats i sin undersökning:      
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Intresse bör även relateras till pedagogisk individanpassning. Genom att välja lagom 

svårighetsnivå för varje individ (kanske något som underlättas av datorteknik) kan man skapa 

optimala utmaningar, och därigenom intresse. Man kan också välja ett innehåll i 

arbetsuppgifterna som appellerar till varje individ- eller, ännu bättre, eleven kan själv 

formulera eller välja sina arbetsuppgifter. Här finns utvecklingsmöjligheter som kan betyda 

ett genombrott för en helt ny pedagogik, till stor nytta för alla. (Sjöberg 1997, 47) 

 

Enligt uppnåendets värde är det viktigt att elever förstår nyttan av vad de gör (Jenner 2004, 43-

44), och det därför viktigt att läraren kan motivera detta inför varje moment. Inte bara i relation 

till kursplanen och betyg utan även till samhället, elevernas vardag och deras framtid. Det är 

för livet de ska lära, och inte för skolan.  

 

1.4.3 Teorier om ämneskonception 

Med ämneskonception menas de tankar och den syn människor har på ett ämne, gällande dess 

status, betydelse och verksamhet (Marner 2006, 7). När det gäller bildämnet har dess innehåll 

förändrats mycket med tiden, vilket så klart påverkat människors sätt att se på ämnet. I följade 

text kommer vi därför beskriva hur bilden som skolämne förändrats med tiden, detta för att 

skapa en förståelse för de ämneskonceptioner som finns i dagens skola och samhälle.  

 

Ämneskonceptioner av bildundervisning ur ett historisktperspektiv  

Alla ämnen i skolan förändras över tid och påverkas av de förändringar som sker i samhället. 

Men av alla ämnen är det nog bilden som genomgått den största omvandlingen menar Åsén 

(2006, 107). Han har identifierat tre stadier som bildundervisningen genomgått: från att först ha 

varit ett avteckningsämne, sedan ett ämne för fritt skapande och ett uttryckssätt och slutligen ett 

sätt att kommunicera (ibid.). Bara de sista tio åren har det skett drastiska förändringar när det 

gäller digital teknik, som har kommit att påverka hur vi undervisar i bildämnet. För att ge en 

tydligare bild av bildämnets utveckling kommer vi i det här kapitlet ge en kortfattad 

beskrivning utifrån Åséns artikel om bildämnets utveckling och förändring i 

ämneskonceptionen i skolan de senaste två seklerna.  

 

Bildämnets användning och intåg i skolan 

Innan teckning (som bildämnet hette innan) kom in i skolan bedrevs det bara på speciella 

utbildningar, främst för konstnärer, där en mästare förde över sina kunskaper till en lärling. När 

ämnet senare kom in i den allmänna skolan övergick man från individuell undervisning till 

massundervisning (ibid., 108). Efter att ämnet blivit obligatoriskt i svenska skolor 1856 fick det 
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en betydande roll i skolan och ansågs kunna skapa ett skönhetssinne hos eleverna som skulle 

kunna leda till bättre hantverkare och konstnärer som skulle öka välståndet i Sverige (ibid., 

109). I mitten av 1800-talets sista hälft tillsattes en utredning för att se till att all 

bildundervisning i svenska skolor skulle vara enhetlig, och för att göra detta möjligt började 

man använda sig av Stuhlmanns metod, som byggde på Pestalozzis metod, att med hjälp av 

rutmönster och punkter ”rita av”. Men det huvudsakiga målet med undervisningen var inte att 

eleverna skulle bli duktiga på att rita, utan att inpränta god arbetsmoral hos eleverna och lära 

dem att vara noggranna, ha bra arbetsdisciplin och vara renliga (ibid., 110). Men i slutet av 

1800-talet tyckte man inte längre att det räckte att ämnet enbart skulle utbilda bra arbetare, utan 

beslutade att man skulle utbilda allmänhetens smakfostran för att de skulle värdera och tycka 

om de saker som skapades och såldes (ibid., 111-112).  

 

I början av 1900-talet ändrades fokus från att med hjälp av geometri producera bilder till att ha 

en mer psykologisk syn på skapandet av bilder. Man ville uppmärksamma det fria skapandet 

hos barnet och deras sätt att uttrycka sig genom bildskapande. Det utfördes även flera studier 

vid den här tiden för att undersöka barns bilder och man kunde komma fram till olika stadier 

som barnet går igenom. Detta kom att hjälpa lärare att se vad man kunde förvänta sig att barnen 

skulle klara av vid olika åldrar. Även om de gamla ritteknikerna fortfarande användes på flera 

ställen, fick dessa nu ännu mer kritik och betraktades som meningslösa (ibid., 112). Under en 

kortare period började det även användas "bild" i andra ämnet som ett extra stöd till 

undervisningen. Där fick elever rita, klippa och klistra i ämnen som geografi och historia med 

motivationen att elever lär sig bättre om de får uttrycka kunskaper på olika sätt (ibid., 113). På 

50-talets början ville man att det fria skapandet i teckning skulle vara ett sätta att utveckla sin 

kreativitet och egna tänkande. Men samtidigt kom också iden om att använda 

bildundervisningen som en avkoppling från de andra ämnen som var mer kunskapsinhämtande. 

Denna ide kan vara orsaken till varför många idag ser på bilden som ett mindre betydelsefullt 

ämne.  

 

När det fria skapandet fick större kraft i kursplanen 1962 ställdes nu nya krav på läraren och 

dennes bedömning. Avtecknarmaterialet försvann och nu behövdes nya material för att 

tillgodose elevernas skaparbehov. Nu blev bedömning mer påverkad av lärarens egen smak 

(ibid., 114-115). På 60-talet började också en diskussion om teckningslärarutbildningen, där 

lärare och elever inte var nöjda med utbildningen och ansåg att den var alltför konstnärligt 

inriktad och inte tillräckligt anpassad till skolan. Man ville uppmärksamma alla olika typer av 
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bilder som nu blivit vanliga i samhället och ge eleverna kunskaper att kunna förstå och granska 

dem, samt ett bildspråk som eleverna skulle kunna uttrycka sig genom. I läroplanen från 1969 

blev bilden ännu bredare och nu stod bildkommunikation och miljökunskap med på högstadiets 

bildschema. Det skulle inte dröja länge tills ämnet 1980 bytte namn från teckning till bild. Nu 

ansågs bildspråket vara en minst lika betydande del i skolan som att skriva, tala och läsa (ibid., 

116-117). Vid samma tidpunkt beskrevs hoppet om bildämnets betydelse på följande sätt: 

 

Med nuvarande ämnesinriktningen betonas bildframställning, bildanalys och 

bildkommunikation framför allt som viktiga medborgerliga kompetenser. Kunskaper inom 

bildområdet ses som betydelsefulla för den personliga utvecklingen, men också som en viktig 

förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet och använda sin "kulturella 

yttrandefrihet". (ibid.) 

 

Om man tittar på den här beskrivningen skulle man kunna tro att bilden kunnat vara bland de 

viktigaste ämnena i skolan. Men det är inte heller alla skolor som hängt med i utvecklingen.   

 

Bildämnet i dagens samhälle 

I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 kom det fram att bilden i större 

utsträckning fortfarande handlar om bildframställning (ibid., 117). I samma undersökning 

visade det sig också att eleverna tycker bilden är ett rolig och intressant ämne, men inte att det 

är viktig i jämförelse med andra ämnen. Inte heller tycker deras föräldrar att det kan vara 

viktigt (Olsson 2007, 46). Att det fortfarande ligger så starkt fokus på det traditionella 

skapandet kan bero på de starka ämnestraditioner som fortfarande praktiseras av många lärare. 

Men det finns också de lärare som vill förnya ämnet (Åsen 2006, 118). Dock har det kommit 

ännu ett bakslag mot bilden. I den nya gymnasieskolan 2011 har man tagit bort estetisk 

verksamhet (som också kan vara andra ämnen) som obligatoriskt ämne (Alm 2011, 15).    

 

Sen den förra kursplanen kom har det skett drastiska förändringar med vår vardag, och inte 

minst för de unga. Nu för tiden har 80 % av alla barn mellan 8-12 år en egen mobil telefon och 

60 % av dem har en egen dator (Lofors 2011). Det är möjligt att till vis del utläsa detta i den 

nya kursplanen som kom hösten 2011. Här beskrivs det mycket mer preciserat än i förra 

kursplanen vad eleverna ska lära sig i de olika årskurserna på grundskolan och med en 

betydligt större fokus på digitala medier/tekniker och bilden som ett kommunikationsämne.   
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1.5 Metod 

Vi började med att bedriva litteraturstudier för att få fördjupande kunskaper om ämnen 

relaterade till uppsatsen. Då det inte fanns någon litteratur till våra exakta sökord motivation för 

bildämnet och varför bilden är viktig använde vi oss av böcker om motivation och 

bildundervisning samt visuellt språk och medier för att sedan kunna göra egna kopplingar 

mellan dem. Efter vi hittat litteraturen gick vi igenom den och plockade ut väsentlig 

information till vår uppsats. Delen av uppsatsen som beskriver varför bilden är viktig i dagens 

samhälle är alltså ett resultat av våra litteraturstudier på området. För att få en bild av hur det 

ser ut ute på skolorna, med avseende motivation och ämneskonception, gjorde vi därefter 

kvalitativa forskningsintervjuer med elever och lärare (Bell 2006, 162).  

 

Kvalitativa intervjuer kan karaktäriseras av att man ställer enkla och raka frågor som ger djupa, 

innehållsrika svar. Denna metod, menar Trost, är utmärkt om man vill försöka förstå 

människors sätt att resonera och reagera (2005, 7, 14). I en sådan här metod använder man sig 

utav ett mindre urval vilket gör det lättare kunna bearbeta materialet i efterhand (ibid., 123). 

Eftersom denna uppsats delvis fokuserar på att undersöka hur lärare och elever resonerar och 

tänker kring bildämnet, alltså deras ämneskonception, ansåg vi att denna metod var passande.   

 

1.5.1 Urval 

Vi valde att undersöka ämneskonceptionen på högstadiet eftersom eleverna här inte själva fått 

välja om de vill studera bild, då det är obligatoriskt och därigenom få en mer blandad syn på 

bildämnet. Vi valde att intervjua niondeklassare eftersom de är inne på slutet av sin 

bildundervisning på grundskolan och därigenom kan överblicka sin studiegång på ett bättre 

sätt. Då vi skulle välja ut skolor gjorde vi ett bekvämlighetsurval och genom kontakter fick 

kontakt med lärare på två skolor (ibid,120).  Vi valde alltså två högstadieskolor, en av dem i en 

större ort i Småland och den andra på en mindre ort i Blekinge. På varje skola intervjuade vi tre 

elever och deras bildlärare för att kunna få en så tydlig bild som möjligt av hur 

bildundervisningen ser ut på de här skolorna. Innan intervjuerna hade vi en snabb diskussion 

med läraren och bad honom/henne att välja ut en elev med starkt intresse för bild och två som 

inte är lika intresserade. Läraren på den mindre orten sa dock att hon inte upplevde några av 

sina elever som "mindre intresserade" men valde ut två som kanske inte var fullt lika 

intresserade av bildämnet som de andra i klassen.  
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1.5.2 Tillvägagångssätt  

Inför intervjuerna diskuterade vi och såg över att de frågor vi skulle ställa tillsammans med vår 

handledare och gjorde sedan en semi-strukturerad intervjustruktur vi skulle följa. 

Intervjumallen vi utgick från kan man se i Bilaga I. På skolorna mötte vi lärarna som valde ut 

tre elever åt oss efter våra önskemål. Vi följde de etiska riktlinjerna som Bell beskiver: att alla 

som medverkade var medvetna om vad vår undersökning skulle handla om, att det var helt 

frivilligt och att de när som helst skulle kunna avbryta intervjun om de velat det. Dessutom att 

alla informanter ska vara anonyma (ibid., 157). Efter vi berättat för alla att de skulle vara helt 

anonyma i uppsatsen och fått tillstånd av alla informanterna så spelade vi även in alla intervjuer 

med mobilen. Detta för att kunna fokusera helt på samtalet och ställa följdfrågor, samt att 

kunna lyssna igenom intervjuerna igen i efterhand (ibid., 165). 

 

Vi gjorde alla intervjuerna en och en i ett enskilt rum samtidigt som vi bjöd på fika för att 

skapa en mer välkomnande miljö. Från början utgick vi från att skapa en öppen diskussion, 

också kallat ostrukturerad intervju,  kring olika kategorier (detta även för att underlätta 

sammanställningen av resultatet) med eleverna och ha några utgångsfrågor att få svar på 

(ibid.,161-162) . Men eftersom ingen av eleverna hade jättemycket att säga på varje fråga trots 

följdfrågor blev det mer semistrukturerade intervjuer med eleverna, det vill säga att de enbart 

svarade på frågorna vi ställde med ett antal följdfrågor (ibid., 160). På den större skolan som 

ligger i Småland var två av eleverna 15 år och en 14 år. Eftersom det är krav på målsmans 

tillstånd då en person är under 15 år fick vi kontakta en förälder och efter dennes godkännande 

kunde vi genomföra intervjun. Med deras lärare däremot blev det en helt öppen diskussion, där 

han pratade på största delen av intervjun utan vår inblandning. På den mindre skolan 

intervjuade vi tre killar, som samtliga var över 15 år, och deras bildlärare. Alla personer som 

blivit intervjuade till uppsatsen kommer som sagt vara helt anonyma, så inga namn på 

personerna eller skolorna kommer nämnas. Istället kommer vi hänvisa till eleverna och lärarna 

som Lärare A, B och Elev A, B, C och så vidare. Skolorna kommer även hänvisas till efter 

vilket landskap de ligger i, alltså Blekinge eller Småland. I Bilaga II kan man läsa en kortfattad 

beskrivning om skolan, lärarna och eleverna, deras ålder och andra intressen utanför skolan. 

 

1.5.3 Brister 

Här är några problem som uppstod under arbetet. Hade nog behövts ställa fler följdfrågor till 

frågan om eleverna lägger ut bilder och filmer på nätet för att få en tydligare bild av hur/var de 

gör detta. Då vi intervjuade en av lärarna till uppsatsen blev det att han tog över hela intervjun, 
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men detta är inget vi hade kunnat veta i förhand. Här skulle vi ha försökt hoppa in mer och 

avbryta när vi inte fick några konkreta svar på frågorna.  Den intervjun blev hela 54 minuter 

lång och svårare att analysera när vi heller inte fick svar på alla våra frågor. Att vi valde att 

intervjua lärare över 50 år kan också ha påverkat vårat resultat och mer återspeglat gamla 

ämneskonceptioner. Om vi hade valt yngre lärare kanske resultatet hade sett helt annorlunda ut, 

dock anser vi att vi kunnat få ut intressanta jämförelser då lärarna vi intervjuade hade väldigt 

olika syn på bildämnet.   

 

1.6 Uppsatsens disposition  

Vi har valt att i resultatdelen börja med att presentera resultatet av litteraturstudierna, som 

behandlar olika teorier om bildämnets betydelse och därefter gå in på resultatet från 

intervjuerna. För att strukturera upp intervjuerna och underlätta inför analysen har vi delat upp 

svaren i olika kategorier. Titlarna på dessa kategorier motsvaras av ord som intervjufrågorna 

fokuserar på. Efter resultatet kommer analys och diskussion, där vi går igenom vad man kan 

utläsa av undersökningarna.     

 

2. Resultat 

I den här delen kommer vi presentera litteraturstudierna om bildämnets betydelse i dagens 

samhälle och senare resultatet från intervjuerna till uppsatsen. 

 

2.1 Olika perspektiv på bildämnets betydelse 

2.1.1 Dagens visuella samhälle 

Dagens samhälle präglas av en visuell kultur och vi är omgivna av ett enormt utbud av bilder. 

Detta utbud har blivit betydligt större än för bara några få generationer sedan. Vi matas 

dagligen med visuella uttryck från bland annat tidningar, TV, Internet, skolböcker, manualer 

och reklamannonser. “I den västerländska kontexten är den visuella kulturen i dag inte enbart 

en del av vår vardag – den är vår vardag” (Eriksson och Götlhund 2004, 19). Därför borde 

bildanalys ses som ett självklart tillgängligt verktyg för dessa nutida människor, menar 

författarna (ibid.).  Bildens allt mer framträdande roll i dagens informationssamhälle motsvaras 

dock inte av dess status och tillämpning i skolan och detta får i sin tur konsekvenser för 

människors förmåga att analysera och tolka bilder (Lindgren och Nordström 2009, 143). Detta 

konstaterar även Yvonne Eriksson och menar att de digitala läromedlen inte har utvecklats i 

den takt man förväntade sig i slutet av 1990-talet (Eriksson 2009, 135). Att dagens skola 
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fortfarande präglas av en kunskapssyn som inte är relaterad till medieanvändningen i dagens 

samhälle kan ses som oerhört allvarlig mot bakgrund av att dagens medier med dess visuella 

uttryck i stor utsträckning påverkar och formar 2000-talets människor (Hansson et al. 2006, 

83). 

 

Ungdomar är med stor sannolikhet den grupp människor som konfronteras med flest bilder och 

är mest uppmärksamma på de budskap som förmedlas via media (ibid., 148). År 2004 kom det 

en rapport som visade att Sverige hade den högsta Internetanvändningen bland unga i hela 

världen (ibid., 150). Färsk statistik från 2011 visar att över 90 % av Sveriges ungdomar mellan 

16-24 år deltar i sociala medier på internet (Findahl 2011, 45). Detta bidrar i sin tur till att 

förstärka deras seende och visuella tänkande då de genom bland annat Facebook, Myspace, 

YouTube och Flickr samlar in visuell fakta (Lindgren och Nordström 2009, 9). Användningen 

av sociala nätverk har haft en explosionsartad ökning, och under de senaste fyra åren har 

andelen besökare ökat med 10 % för varje år. Idag besöker cirka 50 % av Sveriges befolkning 

sociala nätverk och nio av tio har en egen dator hemma (Findahl 2011, 8). Idag har de flesta 

tillgång till en kameramobil, vilket bidrar till en historisk ny visuell situation där man i stort 

sett har möjlighet att ta bilder på allt hela tiden (Lindgren och Nordström, 2009, 9). Att 

fotografera högtider är en förlegad trend, då vi idag gör visuella dokumentationer av vår 

vardag. Genom denna nya teknik kan vi snabbt förse andra med visuell information genom 

exempelvis ett mms (Carlsson och Koppfeldt 2008, 28).  

 

Dagens mediespråk är uppbyggt av en kombination av bild, ljud och ord som i sin tur har en 

inverkan på hur vi förstår oss själva och vår omvärld (Karlsson och Koppfeldt 2008, 6). Denna 

insikt om bildens makt och inflytande väcker idag ständigt debatt kring de negativa effekter 

våldsbilder, pornografi och modebilder kan ha på oss (Eriksson och Göthlund 2004, 102). 

Lindgren och Nordström beskriver att det i vår samtid utspelas makt till stor del genom visuell 

presentation och att det finns en växande insikt i estetikens viktiga koppling till medier och 

konsumtion. Det har därför blivit allt viktigare att utvinna kunskap om estetikens ”väsen” då 

denna många gånger är nyckeln till framgång (Lindgren och Nordström 2009, 107 och 111). 

Att behärska bildens språk är en förutsättning för kunskap och makt då vi lever i en tid där 

bilder är en stor del av vår verklighet.  

 

Vi står inför ett mångkulturellt och multimedialt framtida samhälle där såväl visuell kulturell 

kompetens om humanistisk och ekologisk medvetenhet kommer att vara viktig. Vår samtid 
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och framtid är bilder. Vi måste lära oss att se dem, att förstå dem och att framställa dem. Som 

en del av verkligheten, som språk, kunskap och materialiserade tankar. (ibid., 8) 

 

2.1.2 Det visuella språket 

Vi är dygnet runt omgivna av visuella uttryck i form av bland annat möbler, kläder, konst, 

reklam, film och TV. De visuella intryck vi får berör oss och har en betydande inverkan på till 

exempel val av kläder eller vilken film vi väljer att se (Eriksson och Göthlund 2004, 9). 

 

Bilder och visualisering är en 24-timmar-om-dygnet-företeelse. Vi integrerar med dem, i 

vissa sammanhang som objekt för dem, i vissa sammanhang som objekt för analys och 

vetenskaplig kunskap, i andra sammanhang som en del av informationen i den direkt levda 

världen. (ibid.) 

 

Ett otränat öga kan ha svårt att identifiera intressanta detaljer i en bild vilket i sin tur kan leda 

till svårigheter i att läsa bildens budskap och kunskap. Denna process kan liknas vid att läsa en 

text då man i en bildtolkning identifierar olika bildelement som man sedan sammanställer till 

en helhet (Eriksson 2009, 20-33).  

 

På ett liknande sätt som det finns dyslektiska, människor med läs och skrivsvårigheter, finns 

det människor som har problem med den visuella avläsningen. Man ser utan att utveckla nya 

teckenkombinationer. (Lindgren och Nordström 2009, 129)  

 

Allas seende kan dock utvecklas och förbättras oavsett bakomliggande förutsättningar (ibid.). 

Men en sådan utveckling är endast möjlig genom verktyg och träning. Det är även viktigt att ha 

ett språk för att kunna tala om bilder och på så vis förstå och begreppsliggöra det man ser och 

det man skapar (Eriksson och Göthlund 2004, 17). Dessa verktyg ska vi få genom skolans 

bildundervisning som utgör en oerhört viktig del i att bilda och förbereda dagens ungdomar för 

den visuella världen och kulturen vi lever i. 

 

Varje individ möter bilder utifrån sina egna förutsättningar där kulturella erfarenheter och 

individens subjektiva erfarenheter utgör en viktig del i hur en bild tolkas (ibid., 167). 

Människor kommunicerar genom bilder och uttrycker sig själva och sin identitet genom 

visuella attribut (ibid., 12).  Val av kläder, frisyr och smink är exempel på visuella retoriska 

handlingar vi gör för att under dagen bli sedda och uppfattad på ett visst sätt (Carlsson och 

Koppfeldt 2008, 10). I vissa sammanhang krävs det till och med en viss typ av kläder för att 
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personen ska uppfattas som trovärdig. På banker utgör slips, dräkt och högklackade skor 

”vardagsuniformen” (ibid., 74). 

 

Då man skapar en bild är det alltså viktigt att ta hänsyn till den tänkta mottagarens intressen för 

att på bästa sätt nå fram och kommunicera sitt budskap. Detta utnyttjar ofta bildkonstnärer och 

illustratörer skickligt genom att använda bildspråk med relevanta koder anpassade efter en 

avsedd målgrupp (Eriksson 2009, 67-68). Denna typ utav visuell kunskap och bildspråklig 

retorik utnyttjas även inom reklam, propaganda och i hög grad inom nyhetsförmedling 

(Hansson et al. 2006, 58). Vi lever alltså i ett samhälle där den visuella kompetensen tenderar 

att bli allt viktigare i de flesta sammanhang (Lindgren och Nordström 2009, 9). 

 

Bildspråket är av stor betydelse för människan och dess utveckling. Alla människor äger ett 

eget bildspråk som de använder sig av då de bearbetar inre och yttre upplevelser i sitt 

medvetande. För att verkligen se något krävs förmågan att ladda de tingen man ser med egna 

betydelser, samt att reducera oväsentligt laddade ting och sedan kombinera och sammanställa 

detta. Således bör dröm- och seendebilder få en allt större betydelse inom pedagogiska och 

kommunikativa sammanhang eftersom även dessa bilder är en viktig del av människans 

bildspråk och bör därför tolkas genom en aktiv skapandehandling. Med dröm- och seendebilder 

menas de bilder vi framkallar i vårt inre genom vår fantasi, samt det vi faktiskt ser men våra 

ögon (Hansson et al. 1999, 9).  

 

Alltför länge har dröm- och seendebilderna, som är en förutsättning för den framställda 

bilden, förbisetts det pedagogiska och kommunikativa sammanhanget. Dessa bilder har också 

ett värde i sig. Vi menar att alla människor använder sig av ett bildspråk även om de inte 

själva framställer egna konkreta bilder. De tolkar sina inre bilder och den visuella miljön som 

de är en del av och tolkningen kan och bör vara en aktiv skapandehandling. (ibid.)  

 

Att man benämner dagens samhälle som en ”visuell kultur” har inte enbart sin grund i att vi i 

vår vardag omges av en enorm mängd bilder utan också vår vilja att göra allt synligt. Vi 

synliggör även sådant som är osynligt, till exempel kroppens inre, livsformer ända ner till 

molekylnivå och utdöda djur (Eriksson och Göthlund 2004, 20). Vi behöver bilder för att förstå 

och tydliggöra osynliga fenomen, vilket används flitigt i läromedel och 

undervisningssituationer (Eriksson 2009, 24-25). Bilder ger oss även kunskap om tidsperiodens 

värderingar och normer som i sin tur är påverkade av tidigare värderingar och skeenden. Gamla 

bilder avslöjar den tidens värderingar och föreställningar och de bilder som florerar idag 
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innehåller fakta om våra samtida värderingar och normer. Det kan således konstateras att bilder 

bär på kunskap och att denna kunskap många gånger inte skulle vara möjlig att uttala i ord 

(ibid., 68). 

 

2.1.3 Visuell kontra verbal kommunikation 

En vanlig uppfattning idag är att bilder inte utgör språk, utan att byggstenarna i språk består av 

tal och skrift. Denna uppfattning om att enbart verbal kommunikation är språk är en förlegad 

syn på människans kommunikation (Lindgren och Nordström 2009, 39). ”Detta är olyckligt 

och otillfredsställande mot bakgrund av informationssamhällets alltmer upphävda skillnad 

mellan textanvändning och bildanvändning" (ibid., 7-8). Även Elisabeth Malmström påpekar 

att det finns en tröghet och att människor har en tendens att motarbeta den nya bildspråkliga 

dimensionen för att istället försvara verbalspråket (Ahlner Malmström 1991, 19). Men verbalt 

och visuellt språk utesluter inte varandra utan kompletterar varandra och det som skiljer dem åt 

är att de består av två olika typer av symbolsystem (Eriksson och Göthlund 2004, 17). Man kan 

se dröm- och seendebilder som jämförbara med talspråket och den framställda bilden som 

jämförbar med skriftspråket (Hansson et al. 1999, 10).  

 

Det traditionella förhållandet att bild oftast illustrerar text måste betraktas som passerat. Ett 

jämbördigt och komplementärt samspel mellan bild och text i kommunikationssammanhang, 

på de kulturella ytorna, är sedan länge etablerat. Bilden har alltid utgjort ett av människans 

medel att befästa och utesluta sitt vetande om omgivningen. (ibid., 20) 

 

Trots att bilden sedan länge är starkt etablerad i samhällets kommunikationssammanhang är 

den inte detsamma i dagens utbildningsväsen. Där är det visuella språket undanskymt och 

starkt underordnad texten (Lindgren och Nordström 2004). Dessa behäftade fördomar kring 

bilden finns hos lärare, elever och föräldrar som därigenom har en tendens att se bilder som 

utfyllnad i läroböcker snarare än som meningsbyggande enheter (Hansson et al. 1999, 144). En 

vanlig uppfattning är att seendet är en medfödd sinnesegenskap snarare än ett verktyg för 

kunskap och inlärning (Lindgren och Nordström 2009, 44). En sådan syn är således felaktig, 

menar Eriksson och Göthlund, mot bakgrund av att de visuella representationerna har en lika 

viktig del i att ge oss kunskap om det vetenskapliga och historiska som de texter som 

producerats (2004, 83). Man har även genom forskning kommit fram till att illustrerad text är 

betydligt effektivare vid inlärning än enbart text. Bilder hjälper oss att minnas det vi läst och att 

skapa mentala bilder av olika begrepp och fenomen (Eriksson 2009, 49).  
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2.1.4 Att behärska och tala det visuella språket 

”- Bilder är ett språk och för att lära sig det måste man känna till dess grammatik, …” berättar 

bildläraren Alfred Castro (Gustafson 2011, 36). Liksom att minsta lilla ord i en mening är 

betydelsebärande är också varje litet element i en bild av betydelse. Bildens färg, komposition, 

perspektiv och material är av stor betydelse för dess uttryck (Eriksson och Göthlund 2004, 21). 

Exempelvis blir effekten hos ett fotografi annorlunda genom att enbart göra om den från färg 

till svartvitt. Ett svartvitt fotografi har en tendens att kännas äldre och mer dokumentärt (ibid., 

10). Att olika typer utav illustrationer ger olika effekter hos betraktaren finns det en 

medvetenhet om och tas hänsyn till då bilder produceras. Ett fotografi är exempelvis inte 

lämpat för medicinska illustrationer där istället teckningens tydlighet ger en bättre vägledning 

(Eriksson 2009, 22). Det finns alltså en visuell grammatik som bildskapare tar hänsyn till i 

syfte att i så stor utsträckning som möjligt nå fram med sitt budskap till betraktaren. Denna 

grammatik består av olika regelsystem som reglerar bildkomposition, bildberättande, 

gestaltning, layout och iscensättning. En sådan grammatik finns även inom det rörliga 

bildområdet som styr bildövergångar, deformeringar, demonteringar och så vidare (Lindgren 

och Nordström 2009, 46).  

 

En bilds komposition och perspektiv är av stor betydelse för dess uttryck (Carlsson och 

Koppfeldt 2008, 21). Ett vanligt syfte med en bild är att väcka uppmärksamhet på ett föremål. 

Detta görs exempelvis genom att reducera annan information i bilden (ibid.). Även färger 

används flitigt för att väcka uppmärksamhet samt framhäva och tydliggöra en bilds innehåll. 

Inte minst inom reklambranschen där färgsättningen ofta är gjord i syfte att väcka 

uppmärksamhet och skapa stämning (Eriksson 2009, 66). 

 

För att få betraktaren att rikta uppmärksamhet på olika detaljer i bilden använder sig 

bildredaktören av olika knep. Det kan röra sig om avvikande färger eller figurer som riktar 

uppmärksamhet på vissa bildelement, men även pilar och andra grafiska markeringar. (ibid., 

137)  

 

 Genom att retuschera en bilds färger kan man få mat, kläder och miljöer att se mer tilltalande 

ut (Carlsson och Koppfeldt 2008, 49). Färger har således en stark inverkan på oss, de skapar 

stämningar och färgerna i sig äger olika uttryck och temperament. Färgers betydelse varierar 

dock med tiden och ser olika ut i olika kulturer (Eriksson 2009, 66). Hur en bild tolkas styrs till 

stor del av den kontext bilden befinner sig i. Det finns olika kategorier av bilder där varje 
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kategori har sina egna villkor, vilka är med och påverkar vid analys och tolkning av bilden 

(Eriksson och Göthlund 2004). En annan viktig faktor är bildtolkarens egen kontext som även 

den spelar en viktig roll i hur en bild tolkas och analyseras (Eriksson 2009, 26).  

 

2.1.5 Kroppen – den egna visuella ytan 

”En elevröst: 'Man blir det man har på sig, med dyra kläder känner man sig värdefull'” 

(Hansson et al. 2006, 161). I dagens visuella samhälle ser många sina kroppar, och inte minst 

de unga, som en yta där man visuellt framhäver vem man är. Detta gör man bland annat genom 

val av kläder, frisyr, tatueringar, piercingar, muskler och plastikoperationer (Carlsson och 

Koppfeldt 2008, 154). Kroppen blir alltså ett centralt medium för kommunikation där man 

projicerar kulturella föreställningar och ristar in tecken (Eriksson och Göthlund 2004, 165). 

Denna utbredda estetiska produktion och estetiska praktik borde skolan diskutera och 

problematisera och ur olika perspektiv (Hansson et al. 2006).  

 

Det finns en stor exponering av bilder på mestadels unga tjejer på internet. En viktig 

bidragande faktor till denna exponering är drömmen om att bli upptäckt av en modellagentur, 

vilket är en dröm som många unga tjejer har. ”Man kan se denna exponering som ett uttryck 

för den kroppsfixering som finns i dagens samhälle och som ungdomar är medvetna om” (ibid., 

148). Vad dessa ungdomar ofta inte är medvetna om är att även porragenturer är ute och surfar. 

Den bildvärld vi lever i idag har blivit allt mer sexualiserad och sexuella budskap på kvälls- 

och veckotidningars löpsedlar hör inte till ovanligheterna. Så mycket som en tredjedel av alla 

sökningar på internet är kopplade till pornografi (Carlsson och Koppfeldt 2008, 141).  

 

Filosofen Susan Bordo har genom studier kommit fram till att det komplicerade sambandet 

mellan mat, hunger, sexualitet och åtrå som finns i vår kultur har ett samband med kön och 

kropp, samt makt och kontroll. Hon ser kroppen som en kulturell företeelse och menar att 

anorexi är en extrem reaktion på vår kulturs strävan efter kontroll (Eriksson och Göthlund 

2004, 125). ”Kontroll av kvinnokroppen, kvinnligheten och den kvinnliga sexualiteten har 

alltid varit ett framträdande tema i konst- och bildhistorien, om än inte manifest gestaltat som 

just kontroll” (ibid., 122). Denna kontroll av just kvinnans kropp är alltså ingen ny företeelse. I 

media sprids bilder av extremt smala kvinnor vilka i sin tur är med och formar samhällets ideal 

och normer. Dessa visuella budskap kan ses som oerhört skadliga mot bakgrund av att 

sjukdomen anorexia de senaste åren rapporterats vara skrämmande vanlig bland unga 

människor (ibid., 123). Bilderna som florerar i media talar alltså om för kvinnor hur de ska se 
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ut och agera för att dra till sig och uppskattas av den manliga blicken. Ett vanligt budskap till 

den kvinnliga betraktaren är att det kvinnliga begäret bör vara att bli ett åtråvärt objekt för den 

manliga blicken (ibid., 165).  

 

2.1.6 Bilder bör granskas kritiskt 

Vi omges av ett massivt utbud av bilder i vår vardag och Hansson et al. (1999) anser därför att 

det vore befängt att påstå att dessa bilder inte påverkar oss på något sätt (Hansson et al. 1999, 

167). Bilden är en utmärkt kanal då människor ska övertalas och deras känslor tilltalas. I 

reklam används därför bilden flitigt i syfte att sälja genom att påverka människors inställning 

till sig själva och sin syn på tillvaron. Reklamen säljer alltså inte enbart själva produkten utan 

identiteter, drömmar, längtan och förhoppningar kopplade till produkten i fråga (Hansson et al. 

2006, 95).  

 

Inom reklam och tidskrifter är det vanligt att fotomodellers utseende och kroppar blir 

manipulerade. Denna manipulering av bilder tog fart på 1990-talet då 

bildredigeringsprogrammet Photoshop började användas flitigt. Kroppsliga fotomanipuleringar 

innebär ofta att midjor svankas in, höfter tänjs ut, bröst och muskler pumpas upp, tänder och 

ögon vitas upp. Dessa bildförändringar är nästintill omöjliga att upptäcka och ger en felaktig 

bild av hur människor ser ut. Vad en bild förmedlar bär även spår av fotografens egen blick 

samt uppdragsgivarens påverkan (Carlsson och Koppfeldt 2008, 48). Medierna skapar alltså en 

bild som kan ses som en illusion av verkligheten och därmed inte helt överensstämmer med 

den verklighet som avbildas (Eriksson 2009, 43). Ändå ifrågasätter vi sällan nyhetsbilder utan 

betraktar snarare bilden som ett bevis på att händelsen ägt rum. I tidningar hör det inte till 

ovanligheterna att bilder manipuleras för att skapa effektiva bildberättelser samt för att passa 

politiska syften (ibid., 42).  

 

Vilken intention en avsändare har med sin kommunikation är inte alltid enkel att avgöra. 

Mediesituationen som gäller i dag gör det möjligt att skapa konstellationer och allianser i 

avsändarledet, som är svår att se för mottagaren (Hansson et al. 2006, 63).  

 

Det har alltså i dagens visuella mediesamhälle blivit möjligt för starka ägargrupper att driva en 

slags propaganda som kan ske genom att styra nyhetsrapportering och underhållningsprogram 

(ibid.). Människor ser världen såsom medierna framhäver den och det är således viktigt att 

kritiskt granska detta då kamerans sätt att förmedla verkligheten inte är objektiv och bör därför 
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inte förväxlas med den omvärld som avbildas (ibid., 136). ”Det är omöjligt att betrakta en bild 

objektivt på samma sätt som det är omöjligt att framställa den objektivt” (Eriksson och 

Göthlund 2004, 108). Alla har egna unika erfarenheter i bagaget som är med och påverkar vårt 

medvetande, vilket gör att vi inte har möjlighet att betrakta en bild helt objektivt. Hansson et al. 

(2006) beskriver att medierna gör så gott som allt för att försöka styra detta medvetande och 

påverka hur vi som mottagare ska tänka, reagera och agera. Dagens medier kommenterar och 

förmedlar med en omedelbarhet om det som händer i vår samtid. Det har därför blivit oerhört 

viktigt att som enskild människa vara medveten om hur medierna fungerar, ha en kritisk 

hållning till dessa och noga värdera dess budskap (Hansson et al. 2006, 64).  

 

2.1.7 En syn på kreativitet 

 

Genom att öva seendet med att teckna aktiveras den högra hjärnhalvan. Det hjälper hjärnan att ta in 

information och förbättra minne och koncentrationsförmåga. Genom att teckna ökar också vårt 

självförtroende och tilliten till den egna skaparförmågan, menar konstnären Birgitta Waltz. (Alm 2011, 

13) 

 

Skribenten Cassandra Alm beskiver i sin artikel i tidningen Skolvärlden några konstnärer och 

bildlärare sin syn på kreativitet. Dessa påstår att kreativa människor i dagens samhälle är 

oerhört eftertraktade på arbetsmarknaden (ibid.). Arbetsgivare törstar efter kreativa hjärnor som 

kan se utanför rådande normer och därigenom fungera som bra problemlösare. Men trots detta 

får bildämnet en allt mindre plats i dagens skola. Genom att exempelvis teckna ser vi sådant 

hjärnan annars skulle sållat bort, och att se världen med en sådan noggrannhet öppnar våra 

sinnen och ökar vår visualiserande förmåga (ibid., 14). Ämnet ger också eleverna möjlighet att 

lära sig att vara självständigt tänkande, problemlösande individer. En annan viktig aspekt är att 

man inom bildämnet ger eleverna möjlighet att jobba fritt, kanske misslyckas och sedan 

reflektera över sitt resultat. Sådana metakunskaper är ovärderliga ute i arbetslivet där det inte 

endast finns ett rätt (ibid., 15-16). Kreativitet framhålls även som en viktig del i bildämnets 

kursplan. 

 

2.2 Intervjuresultaten 

I den här delen kommer vi beskriva resultatet av lärar- och elevintervjuerna. Eleverna A och D 

är de elever som lärarna ansåg vara väldigt intresserade av bilden och Eleverna B, C, E och F 

är de elever som lärarna plockade ut som mindre intresserade. Eleverna A, B och C är från 

skolan i Småland och D, E och F är från skolan i Blekinge. 
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Eleverna 

2.2.1 Ämneskonception 

Småland 

På den här skolan är större delen av bildundervisningen kopplat till måleri och teckning, medan 

digitala medier har en marginaliserad plats i undervisningen och så gott som inga resurser. Det 

finns varken egna foto- eller filmkameror tillhörande bilden och vissa av eleverna ser inte ens 

foto eller film som en del av ämnet. När de redovisar sina bilder gör de detta skriftligt till 

läraren och inte inför klassen. Första lektionen av varje projekt går åt till lärarens introduktion. 

Eleverna tycker att det är underhållande att lyssna på läraren, han skojar mycket och pratar 

mycket om andra områden än själva bildundervisningen. 

 

 Elev A som är väldigt intresserad av bilden tycker att ämnet är roligt, då rita är hennes 

huvudintresse, medan Elev B och C hade en mer negativ inställning till bilden. Killarna tyckte 

mer om att jobba med digitala medier och en av dem jobbar mycket med det på fritiden. 

Samtliga av eleverna ansåg att bildämnet var mindre viktigt än svenska, engelska och matte. 

Dock ansåg två av dem att bilden är ett viktigt ämne, varav Elev A tycker att det beror på vad 

man vill utbilda sig till. För henne är det viktigaste momentet i bilden att rita eftersom hon 

drömmer om att bli arkitekt. Elev B anser att alla moment är lika viktiga, men hade gärna velat 

jobba mer med datorer. Medan Elev C inte såg bilden som ett viktigt och användbart ämne, 

men tycker att introduktionerna då läraren pratar om mycket annat är intressant och roligt.  

 

Blekinge 

Alla elever har en positiv syn på bildämnet, de jobbar mycket med stora projekt och brukar 

utveckla de moment de börjar med och sedan skapar något nytt av dem. De har läst 

konsthistoria och fått jobba med många olika material, däribland digitala medier. Elev F säger 

att bilden är ”kreativt, varierande, det är ju ett stort ämne och man kan göra så mycket”. Två av 

eleverna tycker att det roligaste med undervisningen är när de får filma och Elev F tycker om 

att det är varierat och att de själva har stort inflytande över vilka material de jobbar med. De 

moment som eleverna inte tycker är lika roliga är att måla vattenfärger, samt att studera inför 

prov på gamla konstnärer och deras konst.  

 

Eleverna hade skilda åsikter på frågan om bilden är ett viktigt ämne. Den mest bildintresserade 

informanten Elev D tycker att ämnet kan vara viktigt på sätt och vis. Däremot tycker Elev E, 

som inte har bilden som sitt favoritämne, att det är viktigt att lära sig av kulturella skäl. Elev F 
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anser att bilden är viktigt med motiveringen att ”bild är ju inte bara bild, att rita, du lär ju dig 

mycket annat också”. I förhållande till svenska, engelska och matematik är det endast Elev D 

som inte tycker bilden är lika viktigt, medan båda eleverna som ”inte är lika intresserade” 

tycker att det är minst lika viktigt. Elev E motiverade detta med att det är viktigt att utveckla 

båda hjärnhalvorna, och Elev F sa ”Ja, dom andra ämnena kanske är mer så att man använder 

språk och sånt, men bild är ju så att du utvecklar din kreativitet mer, arbetar med andra”. Två 

av dem anser att alla moment är ungefär lika viktiga medan Elev E tycker att film och media är 

viktigast, ”eftersom det är mycket nu med all ny teknik, och det gamla tycker jag inte är så 

viktigt längre”. Om de hade fått välja att jobba med något moment oftare hade Elev D velat rita 

av saker mer, Elev E att redigera mer och Elev F kunde inte välja ut något moment då han 

tycker att det är roligt och varierande att få jobba med så många olika material.  

 

2.2.2 Undervisning och resurser 

Småland 

Eleverna har först nu i slutet av hösten fått börja jobba med film. Tidigare har de endast fått 

använda sig av digitala medier i skolan under en uppgift där de fick skapa en egen 

tidningsframsida. De som tidigare jobbat med film och foto har fått göra detta hemma med 

egna resurser, då bildsalen saknar digitala resurser. Bildsalen är tilldelad några få datorer som 

inte används i någon större utsträckning. Eleverna har inget större inflytande i undervisningen 

utan följer den planering som läraren lagt upp (denna planering har läraren dock haft i 8 år utan 

att göra några förändringar). I början av varje uppgift berättar läraren varför de gör de olika 

uppgifterna men eleverna tycker inte det är tillräkligt tydligt motiverat.  

 

Blekinge 

På denna skola är det självklart för eleverna att de får jobba med digitala medier under 

bildlektionerna. Eftersom de har en relativt fri planering och stort inflytande över 

undervisningen får de använda foto och filmkameror både då de behöver eller vill jobba med 

det. Det är även upp till dem själva att formulera sina egna mål för de aktuella 

arbetsmomenten. Då de i slutet av varje projekt redovisar sitt resultat gör de detta tillsammans 

med hela klassen. De får då berätta hur de har tänkt och ta upp det till diskussion. Inför varje 

nytt arbetsområde kopplar läraren detta till kursplanen och betygskriterierna.  

 

2.2.3 Fritid 

Småland 
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Samtliga av eleverna tror att de på ett eller annat plan kan ha nytta av bildämnet i sitt framtida 

yrke och utbildning. Elev A, som kan tänka sig att jobba som arkitekt i framtiden, har inga 

svårigheter att se nyttan med bildämnet. Elev C som är medveten om att han är omgiven av 

mycket bilder i vardagen kan därigenom se nyttan i ämnet och nämner även att man kan ha 

nytta av det i val av kläder och liknande. Elev B som håller på med filmredigering anser att han 

i sin vardag har nytta av det han lärt sig, som till exempel perspektiv. Samtliga av eleverna 

lägger upp bilder på Facebook och två av dem har dessutom ett intresse för att redigera bilder.  

 

Alla informanterna tror sig i olika grad påverkas av reklam. Elev A reagerar på snygg reklam 

som hon ser som inspiration till sitt eget skapande, Elev B menar på att han inte är särskilt 

uppmärksam på den reklam som han ser medan Elev C säger att han inte känner av att han 

påverkas särskilt mycket av reklam, men att han ändå är medveten om att han nog gör det. Han 

förklarar detta med att det finns så mycket reklam runt omkring en att man blivit van inte 

längre tänker på det. Samtliga av eleverna är klara över att andra påverkas av reklam och Elev 

C menar på att vissa påverkas mer än andra och detta relaterat till individens intressen. Elev B 

tror att andra blir påverkade och tar åt sig av det man ser och Elev A säger ”Ja det gör dom, det 

är därför det finns reklam”.  

 

Blekinge 

Elev E upplever att han har nytta utav det han lär sig på bildlektionerna då han även på fritiden 

redigerar film och Elev F ser sig också ha nytta av ämnet som allmänbildning. På frågan om de 

tror sig kunna ha användning av bilden i sitt framtida yrke svarar däremot Elev E ”Nej, inte så 

mycket” och Elev F tror att han kommer ha användning av det men dock inte av allt. 

Emellertid har den ”bildintresserade” Elev D svårt att se någon användning utav bildämnet 

utanför skolan, men tror dock att han kommer ha användning av det i sin framtida utbildning då 

han ska gå byggprogrammet på gymnasiet. Två utav eleverna säger att de inte brukar lägga upp 

filmer och bilder på Internet medan Elev E lägger upp sina filmer på YouTube.  

 

Elev E tycker att reklam mest är jobbigt och irriterande. De andra två har inte en lika negativ 

inställning till reklam och Elev D säger att han kanske tänker på det någon gång ibland, medan 

Elev F beskriver att han brukar fastna för reklam som han tycker är rolig. Samtliga elever anser 

att människor påverkas av reklam, Elev E tror till exempel att man kan luras av reklamen om 

man inte tittar på den kritiskt. ”Ja, det är nog mycket hur man är som person, alla påverkas nog 

olika på olika reklamer” beskriver Elev F.  
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2.2.4 Förmåga 

Småland 

På frågan vad informanterna tycker karaktäriserar en bra bildelev så kom det fram olika 

egenskaper. Elev A tycker att man skulle kunna förklara vad man gör och att man själv ska 

tycka om det man skapat och båda killarna beskrev en duktig bildelev som någon som är duktig 

på att rita, eftersom det är det bilden i princip går ut på. En som är duktig bild är duktig på att 

måla och ”kan göra tuffa grejer. Jag kan liksom inte måla allt som jag vill, så det är inte lätt för 

mig” (Elev C, 2011). Enligt Elev A kan det finnas konkurrans i klassen eller kanske osäkerhet 

när folk går runt och tittar på varandras bilder och sen går och ändrar om sin egen, medan 

killarna inte upplevde någon konkurrans och Elev C tycke att man mest går runt för att få 

inspiration och hjälpa varandra.    

 

Blekinge 

På frågan om hur de skulle beskriva en duktig bildelev säger Elev D att det är någon med bra 

ledarskap och som är duktig på att rita. Elev E beskriver att man är engagerad, jobbar bra och 

även är duktig på att rita. ”Ta eget ansvar, liksom väldigt kreativ, men ändå man har bra fantasi 

tänker hur man ska rita och hur det ser ut. Vara mycket fantasifull och tänka själv typ” säger 

Elev F. Eleverna brukar gå runt och titta på varandra och får idéer och inspiration av sina 

klasskamrater. Elev D beskriver att man ibland jämför sig med varandra men att det ändå inte 

blir att man tävlar.  

 

Lärarna 

Här kommer en kortfattad beskrivning av de båda lärarna för att få en bättre förståelse för deras 

förhållning till bildämnet.  

Lärare A: ”Jag är skolans doktor House
1
” 

”Jag är en av de sista idealisterna”. Så säger Lärare A och fortsätter med att han anser att 

kunskap är flytande och att  man aldrig någonsin är fullärd. Han upplever att han har så mycket 

erfararenheter och kunskaper att han inte kan hålla dem enbart för sig själv och valde därför att 

börja jobba inom skolan. Han beskriver sig själv som en viktigt person som är känd ute i 

världen och anser att detta ger honom rätten att säga och göra som han vill. Som lärare anser 

                                                 
1
 En karaktär från Tv-serien House. En läkare som är misantrop, cynisk, narcissisk och som 

spelar helt efter sina egna regler, utan en tanke på andra människor.      
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han sig inte lära ut kunskaper utan bara informera eleverna för att de själva ska kunna upptäcka 

”nya rum”. 

Lärare B 

Hon låter sina elever ha inflytande över lektionen och sina egna arbeten och är väldigt mån om 

att försöka hålla sig uppdaterad inom de nya kursplanerna och digitala medier.  

 

2.4.5 Undervisning och resurser 

Småland 

”Jag har inte gjort minsta lilla förändring” svarar han på frågan om vad han fått göra för att 

anpassa sig till den nya kursplanen. Samtidigt berättar han även att detta är den planering som 

han använt de senaste åtta åren. Enligt honom har han 550 elever i veckan och så gott som inga 

digitala resurser. Inga foto eller filmkameror finns tillägnade bilden och vill de använda 

kameror får de låna det från andra ämnen. På följdfrågan om inte detta stör honom så säger han 

”inte det minsta, jag bara anpassar mig”. Han säger att de lyckats göra mycket ändå med de 

knappa resurser han har. ”Skit samma om du har 150 datorer alltså om du inte kan använda 

dom mer än trycka knappen”. 

 

På frågan om eleverna brukar få jobba med nya medier i undervisningen svarar han att "de gör 

de hela tiden". Därefter uttrycker han sitt missnöje inför kursplanerna:  

 

Det kommer på någon i den nya lgr, pd, turbo fuck that tata adhd vad fan heter de 

förkortningarna alltså, nu ska ni använda de och de då [snabbt ändrar han rösten dramatiskt 

och säger högt] Nej vi kan inte göra de då för vi har inga resurser och för att göra det måste 

vi ha resurser, så lägger man pengar på det då och dem liksom bara samlar på damm. 

 

Han berättar att de haft väldigt bra resurser tidigare och att de för 17 år sen hade en stor 

filmstudio på skolan, där de kunde spela in och redigera film. Han klagar på att politikerna fick 

skolan att sälja all utrustning och nu när nya läroplanen kom så är det åter igen krav på att 

skolan ska ha dessa tekniska hjälpmedel. Han säger även om de behållit all teknisk utrustnings 

så saknas ändå folk som har kompetens att jobba med det.  

 

Då vi ställer frågan om han brukar berätta varför de gör olika moment i bilden svarar han med  

en metafor, som leder fram till svaret att det inte är särskilt viktigt att göra det. Han anser också 

att eleverna redan är förstörda efter de första sju år i grundskolan, där de matats med att bilden 
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bara en lek och paus från resten av ämnena. Det första han gör med nya elever är därför att 

försöka sudda bort allt de lärt sig tidigare på bilden och att de är offer för det offentliga. Han 

vill få dem att upptäcka att ”bilden är allt”, när man fixar till sig på morgon så skapar man en 

bild som man vill andra ska se.   

 

Blekinge 

”Det är väldigt mycket, vi har fått göra om hela planeringen” berättar Lärare B då vi frågar 

henne vad hon gjort för att anpassa sig till den nya kursplanen. Hon berättar även att ”det är 

mycket mer tolkning och analys idag än det var innan”, vilket nu har fått en mer utrymme i 

hennes undervisning än tidigare. Innan varje ny uppgift ger hon alla elever en skriftlig 

information med planering och betygskriterier. Bildsalen är alldeles för liten och inte anpassad 

för ämnet eftersom det tidigare var en slöjdsal. Nyligen förlorade de även en av sina Mac-

datorer till musiken och har nu endast en dator. Hon säger också att ”det är mycket mer digitalt 

idag än vad det var förut” men trots detta har de inte fått någon fortbildning i det ännu eller fler 

datorer att jobba med. De har däremot digitala resurser i form av foto- och videokameror. 

Lärare B tycker att filmen är en viktig del av bildundervisningen och berättar att ”de har alltid 

fått göra film hos mig”. Hon har även själv inspirerats av sin egen bildlärare som lät dem jobba 

med film under 70-talet.  

 

2.4.6 Lärarens egen syn på bildämnet 

Småland 

Bilden är allt, den är vår verklighet och samhälle, börjar han berätta, men att andra inte ser 

ämnet på detta sättet. Han menar att hela samhällets, skolan och politikernas inställning till 

bildämnet är felaktig. "Bildämnet är prostituerat", andra ser ner på ämnet, däribland kollegorna 

som anser att det är oviktigt. "Dom andra förstår sig alltså inte ett skit på ditt ämne, dom 

behöver inte göra det, det är inget viktigt ämne" när man jobbar ämnesöverskridande ska 

bilddelen vara att eleverna får "rita kartor". Han berättar även om ett lärarmöte där de skulle 

planera ett kulturtema och de satt och räknade in vilka ämnen som skulle vara med. En kollega 

föreslog att bilden skulle vara med, därefter säger en annan kollega "Nej, det är väl inte kultur".  

Enligt hans erfarenhet var bilden för 12-13 år sen ett mycket vettigare ämne. Då var det 

tydligare kopplingar till kunskap, vetenskap och andra ämnen."Vi [bildlärare] är totalt fuckade 

nu".  
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Blekinge 

Lärare B ser bilden som ett kommunikations- och skapandeämne, men har märkt att eleverna 

helst vill ha skapande verksamhet. Vad som kan vara viktigt inom bilden beror helt och hållet 

på vilka elever man har och att man anpassar undervisningen så att man når ut till alla.  

 

Bild ingår i väldigt mycket. Bild och matematik är egentligen samma ämne, det är ju bara det 

att dom inte riktigt förstår de eleverna, det är mycket matte och räkna ut och såna saker 

också. Men alltså i dagens samhälle där det är media som styr samhället så är det jätteviktigt. 

 

Helst hade hon velat att de skulle skilja på bild och media i kursplanen eftersom det redan är så 

mycket som ingår i bilden. Hon hade gärna velat att det ska finnas rena medielärare och rena 

bildlärare. Media ingår även nu i många andra kursplaner säger hon också. På fritiden tycker 

hon själv om att måla.  

 

2.4.7 Kompetens 

Småland 

Det Lärare A lärt sig om digitala medier har han fått lära sig på egen hand. Han går inte längre 

på fortbildningar eftersom de är på alldeles för låg nivå och personerna som håller i dem inte är 

tillräckligt kompetenta. Däremot hade han gärna sett att det fanns mer avancerade 

påbyggnadskurser. När det gäller att motivera eleverna upplever han att han förr eller senare 

lyckats nå ut till alla, men att det ibland kan ta månader och år. Han berättar om en elev som 

endast ha gjort två arbeten på två år men som han ändå lyckats nå fram till. Denna elev är 

väldigt duktigt på att diskutera och detta har Lärare A tagit nytta av och genom ord fått fram 

hans bilder. Det allra viktigaste är att man själv som lärare är motiverad och att man då med 

tiden kan "knäcka koden" och motivera alla. Men hänvisade även till vissa elever som 

"hjärndöda". Han sätter aldrig ett betyg innan han pratat med eleven i fråga. Betygsättning är 

bland det jobbigaste som finns, att behöva sitta och värdera en annan människa.    

 

Blekinge 

Lärare B gör sitt bästa för att uppdatera sig inom de nya teknikerna, men tycker att det kan vara 

svårt att hänga med inom de allra nyaste. Hon tycker att det är synd att de inte blivit erbjudna 

någon fortbildning, vilket verkligen skulle behövas. Ett knep som hon använder för att 

motivera sina elever är följande ”Jag ger dom en uppgift, kan vara allt från konsthistoria till 

reklam och sen får dom själva välja presentationssätt, då kan det bli antingen vanlig bild, eller 
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också kan det bli reklamfilm eller foto eller vad de själva vill”. Hon har upplevt att då eleverna 

fått mer fria val gällande metod och material har de visat ett större intresse och en motivation 

inför uppgifterna. Vilka moment som kan vara enklare respektive svårare att motivera eleverna 

inom säger hon beror helt på eleven själv ”det är svårt att få en som inte tycker om att teckna 

[att teckna] till exempel”. Hon har observerat att många av de som har svårt för att rita och 

måla däremot ofta är duktiga på foto och film.  

 

2.4.8 Lärarens förväntningar 

Småland 

Han har märkt att många föräldrar anser att bilden är ett oviktigt ämne och detta påverkar även 

elevernas syn på ämnet. Att det ser ut såhär är i grund och botten samhällets och politikernas 

fel. Ingen förstår att bilden är viktigast av allt. På frågan om det finns någon speciell typ av 

elev som saknar intresse för bild svara han att tjejer är lättare att motivera i ämnen som är 

känslomässiga, såsom bild, medan killar är mer vandaliska tills de är 15-16 och det är i åttan 

som det blir lättare att nå ut till dem.       

 

Blekinge 

Vad vissa elever tycker om bilden kan färgas av deras kultur hemifrån. Lärare B berättar att 

bara i förra veckan hade hon haft en elev som sa till henne att vad hon skrev i omdömena inte 

hade så stor betydelse, eftersom hennes föräldrar ändå inte tyckte det var viktig. Hon har inte 

upplevt att det är någon speciell typ av elev som saknar intresse för bild, men har märkt att 

elever som har svårt för andra ämnen brukar tycka om bild.  

 

3. Analys och diskussion 
3.1 Ämnet som inte slog igenom 

Då 1969 års läroplan kom gick ämnet från att endast vara ett skapandeämne till att bli även ett 

kommunikationsämne. Detta ledde sedan till att man 1980 bytte namn på ämnet från teckning 

till bild. Det fanns då stora tankar om att bildspråket skulle vara jämställt med tal och skrift och 

att kunna förstå och använda det visuella språket skulle ses som en viktig kompetens för att bli 

bra kritiska medborgare. Trots dessa lovande ord fick denna syn ingen större genomslagskraft i 

skolan och än i dagens samhälle, där det visuella har en oerhört stor roll, förlorar bildämnet 

mer och mer status. Bildämnets roll i samhället motsvarar alltså inte av dess status och 

tillämning i skolan. I den nya gymnasieskolan 2011 har man tagit bort estetisk verksamhet som 
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obligatoriskt ämne, vilket förmedlar att samhället och politikerna anser att bilden och de andra 

estetiska ämnena är mindre viktiga i skolan. Detta sänder i sin tur ut en signal till 

högstadieeleverna om att ämnet inte är särskilt viktig.  

 

I den nationella utvärdering som gjordes av grundskolan 2003 visade att många elever tycker 

att bildämnet är roligt och intressant men inte viktigt i förhållande till andra ämnen och att 

deras föräldrar inte heller ansåg att det är ett viktigt ämne. Denna syn kan ha sin grund i 50-

talets tankar om att använda bilden som ett avkopplingsämne från andra ämnen, som i sin tur 

kan ha färgat många lärare och föräldrars syn, som föräldrarna sedan projicerat på sina barn. I 

samma utvärdering visade det sig också att bildutbildningen än idag till största del handlar om 

skapandeverksamhet och inte mycket om bilden som ett kommunikationsmedel.  

 

Enligt den nationella utvärderingen av bildämnet (NU03) och även bland våra informanter 

framgår att det finns starka ämnestraditioner och kvardröjande äldre ämneskonceptioner. Vi ser 

exempel på tröghet i anpassning till det nya kursplanerna. Lärare A sa under intervjun att ”vi 

avspeglar våra utbildningar” och detta gick tydligt att utläsa utifrån båda lärarnas egna 

beskrivningar om sin skolgång och hur de själva undervisar. Det var tydligt på båda skolorna 

att lärarna använder sig av olika ämneskonceptioner, vilket gjort att eleverna beroende på 

vilken skola de går på har väldigt olika sätt att se på bildämnet. Detta märks väldigt tydligt då 

Lärare A berättar att han inte behövt ändra något i sin planering för att anpassa sig till nya 

kursplanen, medan Lärare B säger att hon fått ändra om hela sin planering. Att Lärare A säger 

att han idag har exakt samma planering som han hade för åtta år sen visar på att han dels inte 

vill anpassa sig till den nya kursplanen och inte är mån om att hänga med i bildens utveckling i 

samhället. Bildämnet har förändrats otroligt mycket senaste åren i takt med det nya visuella 

mediesamhället, där tekniska hjälpmedel snabbt blir föråldrade. Detta gör att det för lärarna 

krävs fotbildning för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen. 

 

Trots att den nya kursplanen ställer kvar på mer nya digitala medel så har skolorna vi besökt 

varken fått mer resurser eller kunskaper att hantera det. Lärare B hade gärna velat bli erbjuden 

fortbildning inom digitala medier, medan Lärare A har erfarenhet av fortbildningar, men anser 

inte att dessa håller tillräckligt hög kvalité och efterlyser bättre påbyggnadskurser. Vad lärarna 

kan om digitala medier har de fått lära sig på egen hand, och genom intervjuerna har vi kunnat 

utlästa att de båda inte anser sig ha tillräckliga kunskaper i hur man använder sig av den nyaste 

tekniken. Detta kan vara en av orsakerna till att Lärare A inte störs av att de inte har digitala 
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resurser såsom foto och filmkameror. Genom elevintervjuerna i Småland har vi fått fram att 

Lärare As undervisning till största del handlar om måleri och teckning. Eleverna berättar att de 

knappt jobbat med digitala medier och om de fått göra det har det gjort detta hemma med egna 

resurser. Men det råder delade meningar om detta då Lärare As påstående om att de jobbar med 

detta hela tiden och när Elev C i ett svar antydde att fotografera inte är ”bild”.  

3.2 Eleverna och bildämnet 

På skolan i Blekinge har däremot foto och film en betydligt större roll i undervisningen. Här 

har eleverna mycket inflytande över undervisningen och får möjlighet att själva planera och 

formulera sina egna mål utifrån kursplanen. Det märks även att de är förtrogna med kursplanen 

då de beskriver egenskaperna hos en duktig bildelev, då man kan se att dessa egenskaper bland 

annat avspeglar kursdokumenten. Till skillnad från eleverna i Småland som tenderar att mer 

beskriva en duktig bildelev som någon som är duktig på att rita och måla. Dock nämner 

samtliga eleverna på båda skolorna att teckna är en viktig egenskap hos en duktig bildelev. 

Detta kan tyda på att ämneskonceptionen av bilden fortfarande, trots ämnet genomgått stora 

förändringar, främst anses handla om att rita och måla. Att få använda många olika material 

och metoder, vilket inkluderar foto och film, ska vara en lika naturlig del i undervisning som 

att rita och måla. Om det hade varit så i skolorna kanske fler elever, och inte enbart de som är 

duktiga på att rita och måla, ansett sig själva som duktiga bildelever.  

 

Som tidigare nämnts har vi har genom intervjuerna fått fram att Lärare A och B har väldigt 

olika syn på bildämnet, och förmedlar olika typer av ämneskonceptioner till sina elever. Lärare 

A ser sig själv mer som en konstnär som informerar än som en lärare som lär ut. Till skillnad 

från Lärare B som är mån om att hålla sin undervisning uppdaterad med kursplanen och som 

inför varje nytt moment kopplar ihop denna med kursplanen och betygskriterier. Hos lärare B 

har vi även märkt att det finns ett fokus på kommunikation kring elevernas egna bildskapande, 

och hon låter eleverna efter arbetet redovisa hur de tänkt och diskutera det de skapat 

tillsammans med klassen. Lärare As elever får istället redovisa sina uppgifter skriftligt till 

honom och därmed försummas en viktig del av elevernas kommunikation kring bilder. Han 

anser inte heller att det inte är viktigt att motivera för sina elever varför man gör olika moment.  

 

Lärare A menar att samhället, skolan och politikerna har en felaktig syn på bildämnet och inte 

har någon förståelse för hur viktigt det är. Detta har han även märkt på skolan, där andra lärare 

ser ner på bilden och inte anser det som viktigt eller ens som kultur. Lärare A visar även ett 
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missnöje över elevernas tidigare bildundervisning, där de lärt sig att bild bara är ett roligt 

avkopplingsämne där de får rita och måla. Lärare B ser ämnet som både ett kommunikations- 

och skapandeämne, men har kanske ändå omedvetet kvar en äldre ämneskonception, då hon 

igenom ordvalet ”vanlig bild” beskriver hur hon brukar motivera eleverna genom att få välja att 

jobba med valfri metod i olika projekt: ”då kan det bli antingen vanlig bild, eller också kan det 

bli reklamfilm, eller foto, eller vad de själva vill”.   

 

Lärare B har lagt märke till att elever som har svårt för att rita och måla däremot ofta är duktiga 

på att uttrycka sig genom foto och film. Hon har även märkt att elever som har svårt för andra 

ämnen tycker att bilden är ett roligt ämne. Det sistnämnda kan bero på att dessa elever inte ser 

det som ett ansträngande ämne utan som ett roligt avkopplingsämne. Både Lärare A och B har 

erfarenhet av att föräldrars åsikter påverkar eleverna och att det bland föräldrar många gånger 

kan finnas en nedvärderande syn på bildämnet. Vi fick även ett konkret exempel från Lärare B 

som veckan innan intervjuerna ägde rum hade en elev som sa till henne att det inte gjorde något 

vad hon skrev i omdömena, då föräldrarna ändå inte tyckte det var viktigt.  

 

På skolan i Småland är de två "mindre intresserade" bildeleverna däremot intresserade av 

digitala medier, vilket en av dem jobbar med på sin fritid. På denna skola har de digitala 

medierna dock ingen stor roll i bildundervisningen. Kanske hade mer utrymme för digitala 

medier i undervisningen kunnat väcka dessa elevers intresse för bild, eftersom intresset för 

digitala medier redan finns där. Samtliga av eleverna på skolan i Småland ansåg bildämnet vara 

mindre viktigt än svenska, engelska och matte, dock sa Elev A att detta beror på vad man vill 

utbilda sig till. Detta tyder på att Lärare A inte lyckats nå ut till eleverna och fått dem att förstå 

hur viktigt bildämnet faktiskt är för dem som samhällsmedborgare. Eleverna på denna skola 

beskriver även att undervisningen till stor del består av måleri och teckning, vilket skiljer sig 

mycket från eleverna på skolan i Blekinge som beskriver sin undervisning som ett väldigt 

varierande och kreativ.  

 

Elev D, som av läraren uppfattades som en av de mest intresserade bildeleverna, anser sig inte 

ha nytta av bildämnet på fritiden och tycker inte heller att bilden är lika viktig som svenska, 

engelska och matte. Av detta skulle man kunna utläsa att han möjligtvis drivs av en yttre 

motivation då han anser komma ha nytta av bilden i sitt framtida yrke(ett medel att nå målen). I 

kontrast till detta ansåg, de enligt läraren mindre intresserade bildeleverna på samma skola, att 

bilden till och med är lika viktig som svenska, engelska och matte och att de har nytta av ämnet 



 34 

även utanför skolan. Dessa två kunde även på ett bra sätt motivera varför bildämnet är viktigt 

och på ett bättre och tydligare sätt än den ”intresserade” Elev D. Att det ser ut såhär skulle 

kunna ha sin grund i att Lärare B faktiskt också lyckas nå ut till de mindre intresserade och fått 

dessa att förstå nyttan med bildämnet. Men även eleverna på skolan i Småland tror ändå att de 

på sätt och vis kommer ha användning av bilden i sitt framtida yrke/utbildning. 

 

Eleverna på skolan i Småland har inget större inflytande över planeringen och lektionerna, men 

får ibland välja vilket material de vill jobba med. Genom svaren på intervjuerna verkade 

eleverna inte vara medvetna om att de borde få vara med och påverka lektionerna och 

innehållet. I kontrast till detta, vilket vi nämnt tidigare, berättar eleverna på skolan i Blekinge 

att de har väldigt stort inflytande över planeringen utav bildlektionerna. Detta leder till att dessa 

elever blir mer självständiga och får ta mer ansvar för sitt eget arbete.  

 

3.3 Motivation inför bildämnet i skolan 

Som vi nämnde i inledningen är en av lärarens viktigaste uppgifter att skapa motivation, fånga 

elevernas intresse och få dem att se nyttan med det de lär sig.  Det kan därför också viktigt att 

kunna koppla kursmomenten man gör i skolan till elevernas vardag och varför det är viktigt att 

ha en förståelse för bilden i dagens samhälle. Läraren måste se varje individ för att kunna nå ut 

till alla, precis som Lärare B försöker göra på sin skola.  Genom att hon låter eleverna få jobba 

med olika material och metoder så är det lättare för varje elev att hitta något som de kan känna 

sig duktiga på, vilket ökar deras förtroende till den egna skapandeförmågan. När de dessutom 

får möjligt att vara med och planera vad de ska göra på lektionerna vet de redan innan vad som 

förväntas av dem och kan lättare sätta upp egna mål som de kan uppnå.  

 

Men så här ser det inte ut på skolan i Småland. Där kretsar större delen av undervisningen 

kring att teckna och måla, vilket gynnar dem som intresserar sig för detta, som till exempel 

Elev A, men för de båda andra eleverna vi intervjuade tycker de inte detta är särkilt intressant.  

Elev B jobbar mycket med film och redigera bilder på fritiden, men i intervjuerna verkade det 

inte som han hade någon nytta av det på bildundervisningen. Däremot tycker han sig kunna 

använda sig av det han lärde sig på bilden som till exempel perspektiv när han jobbar med film 

hemma. På denna skola fanns en mycket traditionell syn på bildämnet och Elev C tycker inte 

alls om ämnet. Enligt intervjun kan man utläsa att han inte anser sig duktig på att måla och att 

det då inte är lätt för honom att göra bra ifrån sig.  
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I våra intervjuer visade det sig att eleverna tycker att bilden var roligare när de fick använda sig 

av digitala medier, som även är en väsentlig del av deras vardag. För elever som inte är duktiga 

på att teckna eller saknar motoriken kan det vara jobbigt att aldrig få ut den bilden de har i 

huvudet på papper. Men för dessa elever kan kameror och film vara ett utmärkt alternativ för 

dem att få fram sina visioner, vilket Lärare B också har erfarenhet av. Båda de eleverna som av 

lärarna anses som intresserade av bildämnet har också gemensamt att de båda är duktiga på att 

rita. Medan de andra eleverna har en tendens att intressera sig mer för digitala medier. Detta 

kan vittna om att lärarna ser teckning som ett mer betydelsefullt medium än de digitala. Det var 

också bara de ”duktiga” eleverna som upplevde att det kunde finnas en tävlingssituation i 

klassrummet under lektionerna. Elev A sa att hon inte var säker på om andra elever tävlade 

eller var osäkra på sig själva när de gick och ändrade sina bilder efter att de tittat på hennes. 

Hon upplever inte tävlingssituationen som något negativt för sitt skapande men det skulle 

kunna vara negativt för den som jämför sig med henne och inte lyckas nå upp till hennes nivå. 

De fyra andra eleverna som av lärarna ansågs som "mindre" intresserade sa att man tittar på 

andras saker för att hjälpas åt och att själva få inspiration.  

 

Som lärare bör man försöka att inte begränsa eleverna, utan låta dem hitta något material de är 

bra på och därmed öka deras självkänsla (som kan ha tagit stryk när de gång på gång inte 

lyckas rita bra) och motivation. Det är, som nämndes innan, viktigt att försöka möta eleverna 

och att väva in deras intresse i undervisningen. Ta Elev C till exempel som inte tycker om bild 

och som Lärare A tydligen inte lyckats motivera. Tänk om han som älskar datorspel fått i 

uppgift att skapa sina egna karaktärer och världen de verkar i?  

 

Lärare A anser att ”det var bättre förr” och håller fast i sina traditioner och har inte heller sett 

till att det finns kameror eller filmkameror till undervisningen. Men denna inställning är det 

svårt att anpassa sig till den nya kursplanen då denna kräver att man ska jobba med nya medier. 

Han gjorde dessutom under intervjuerna ett påstående om att han inte behövt ändra sin 

planering minsta lilla för att anpassa sig till den nya kursplanen. Han berättade även att det är 

samma planering han haft de senaste åtta åren. På grund av de knappa digitala resurserna borde 

han inte kunna uppfylla kraven som ställs på undervisningen. Detta skulle i sin tur kunna vara 

en orsak till att han inte lyckas nå ut till alla elever. Lärare A beskriver att han har lyckats nå ut 

till en elev som knappt gjort något senaste två åren, genom att få ut hans bilder med ord, men 

även om eleven är duktig på att diskutera så borde det inte detta räcka för att ge honom ett 

godkänt betyg i bild på grundskolan. Det skulle ha varit upp till läraren då att mycket tidigare 
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försökt nå ut till eleven och skapa uppgifter som fångat dennes intresse. I vår diskussion med 

Lärare A benämner han elever, som han inte uppfattar som kreativa, som hjärndöda och detta 

visar på att han inte har några höga förväntningar på dem. Detta kan i sin tur fungera som 

självuppfyllande profetior, pygmalioneffekten som Jenner beskrev, för när eleverna inte 

upplever att läraren har någon tilltro till deras förmåga kommer de inte heller tro det och till sist 

sluta försöka. Motivation är en fråga om bemötande, att se varje elev utifrån dennes förmågor 

och ha positiva förväntningar, vilket kan vara av avgörande betydelse för en eleven lärande. 

Erik, som vi berättade om i inledningen av uppsatsen, hade i skolan inget förtroende för sin 

förmåga att rita och måla och detta till slut ledde till att han tycke att det var bättre att inte 

försöka och misslyckas än att försöka och misslyckas, även kallat inlärd hjälplöshet. Om han i 

skolan hade fått använda kameror, filma eller jobbat med design hade hans syn på bildämnet 

säkert kunnat vara helt annorlunda. 

 

Något som vi noterat på båda skolorna är att eleverna inte riktigt förstår vad de har för nytta 

med allt de lär sig. Lärare A sa visserligen att han inte tycker att det är viktigt att berätta varför 

man gör olika moment, vilket inom motivationsteorier är en viktig del för att skapa motivation. 

Lektionsplaneringen ska inte bara kopplas till kursplanen, även om det är den momenten 

bygger på, utan också vad eleverna har för nytta av det i samhället, i sina framtida 

yrken/utbildningar och i livet. Eleverna på skolan i Blekinge verkade ha en större förståelse för 

varför bilden är viktig i dagens samhälle än eleverna i Småland. Många av dem som forskat 

inom bildens vikt i samhället påpekar också att det behövs ännu mer information och 

diskussion i bildundervisningen kring bilder olika funktioner och roller i samhället.  

 

Samtliga elever är medvetna om att man påverkas av reklam när det gäller konsumtion, men 

ingen av dem nämnde att det kan påverka hur vi uppfattar vår verklighet. Dock måste vi inflika 

att eleverna på båda skolorna precis börjat jobba med reklam då vi var på besök, så detta kan 

vara varför de inte tänkt särskilt mycket på reklam tidigare. De bilder som ungdomar ser i 

media visar många gånger upp osunda normer om hur vi ska vara och se ut.  Med tanke på 

detta kanske det hade varit bra att ta det upp reklam tidigare i grundskolans undervisning för att 

eleverna redan tidigt ska få en förståelse för hur reklam fungerar i syfte att ytterligare motivera 

varför bilden är viktig. Dessa delar av bildämnet, som reklam och media, ingår också i andra 

ämnen. Med den nya tekniken blir bildämnet allt större och Lärare B hade gärna velat att man 

delade på ämnet och hade en ren bildlärare och en ren medielärare till ämnet.  
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När bildämnet snabbt expanderar är det inte lätt för bildlärare i allmänhet att hänga med i 

utvecklingen och utan påbyggnadskurser kan det vara svårt att motivera varför alla bildämnets 

delar är viktiga. Lärare B får till och med lägga pengar från sin materialbudget för att se till att 

bildundervisningen får fler digitala verktyg att jobba med, hon säger att hon behöver det nu när 

det blir mer krav på digitalt i undervisningen. Ett sätt att lösa detta resursproblem vore att låta 

eleverna ta med och använda sig av sina egna digitala resurser på bildlektionerna. Många av 

eleverna i skolan har redan i årskurs sex en egen mobil och flera av dem säkert med kameror på 

som ger dem foto och filmmöjligheter. En annan väldigt viktig del i att kunna motivera sina 

elever, som Lärare A beskriver, är att man som lärare är motiverad inför sitt ämne och att det 

då blir betydligt lättare att motivera sina elever. 

 

3.4 Visuell kompetens och dess relevans i dagens samhälle 

Genom våra litteraturstudier har vi fått fram många bra argument för att motivera bildämnets 

relevans i dagens samhälle. Den visuella kulturen utgör allt mer av vår vardag och vi möter 

bilder överallt. Dagens ungdomar är med stor sannolikhet den grupp som har störst benägenhet 

att ta till sig av det som förmedlas via media, vilket inte alltid är sunda budskap. Det är därför 

väldigt viktigt att de får goda kunskaper om denna visuella kultur genom skolan, för att ge 

dessa förutsättningar att bli självständiga kritiskt tänkande samhällsmedborgare.  

 

Genom våra intervjuer har vi fått fram att det på skolan i Blekinge fanns en större förståelse för 

varför bildämnet är viktigt i dagens samhälle. Där hade läraren lyckats nå ut med fler goda 

argument för bildämnets relevans, vilka eleverna i sin tur förmedlade till oss. Eleverna verkade 

ha fått en förståelse för att ”bild inte bara är bild” som en utav dem uttryckte det, utan att ämnet 

innefattar så mycket mer än att bara teckna och måla. Dessa elever hade fått jobba betydligt 

mer med digitala medier än eleverna på skolan i Småland. Det är till stor del genom digitala 

medier som visuella budskap förmedlas i dagens samhälle och för att få eleverna att förstå 

bildämnets relevans borde det således vara av stor vikt att dessa får utrymme i 

bildundervisningen. Intervjuerna har visat på att det på båda skolorna finns knappa digitala 

resurser, vilket i sin tur gör att bildämnet får svårigheter i att hänga med i det visuella 

samhällets snabba utveckling där den digitala tekniken är en stor del av ungdomarnas vardag. 

Goda digitala resurser i skolorna och bra fortbildningar inom de nya digitala teknikerna hade 

kunnat ge bildlärarna större möjlighet att hänga med i det visuella samhällets utveckling. 
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Genom intervjuerna fick vi fram att det bland eleverna finns en medvetenhet om att de omges 

av bilder i sin vardag, men däremot verkar de inte vara medvetna om hur stort detta visuella 

budskap faktiskt är. Samtliga av eleverna vi intervjuade är överens om att andra påverkas av 

reklam. Många av dem har svårt att se hur de själva faktiskt påverkas, även om de flesta 

antyder att de säkert också påverkas på ett eller annat sätt. Vi fick också veta att eleverna på 

båda skolorna precis börjat arbeta inom reklamområdet och kommer kanske i slutet av nian ha 

utvecklat en större förståelse för reklam och dess påverkan. Detta kan ses som negativt då 

eleverna kanske redan i sjuan hade behövt få kunskaper om reklamens inverkan på människor, 

för att så tidigt som möjligt utveckla en mer kritiskt hållning till denna. Ungdomar i sjuan 

utvecklar sin identitet och detta många gånger genom förebilder. Att få dessa förebilder genom 

exempelvis reklam kan ses som negativt då dessa många gånger sprider en skev och osund bild 

av verkligheten och den mänskliga kroppen.  Det är även viktigt att eleverna får kunskaper i att 

man även bör ha en kritisk hållning till media i stort då även exempelvis nyheter bör granskas 

kritiskt. Bakom alla visuella intryck vi möter finns det en skapare som har ett mer eller mindre 

medvetet syfte vilket gör att bilder aldrig är helt objektiva.  

  

Idag är 90 % av alla ungdomar mellan 16-24 år aktiva inom sociala medier (Findahl 2011, 45)  

där de själva ofta är visuellt aktiva genom att lägga upp bilder och filmer. Detta framkom 

genom elevintervjuerna att flertalet av eleverna lägger upp bilder på Facebook och någon av 

dem även filmer på YouTube. Det är därför viktigt att dessa genom bildundervisningen själva 

får lära sig den visuella grammatiken för att på bästa sätt kunna skapa och kommunicera med 

egna bilder. Allas seende kan utvecklas och förbättras, men en sådan utveckling är endast 

möjlig genom verktyg och träning. Det är därför som bildlärare viktigt att ge eleverna dessa 

verktyg genom att förmedla kunskaper om hur man kan använda sig av exempelvis färger, 

perspektiv, komposition och beskärningar för att på bästa sätt få fram sitt budskap och syfte 

med bilden i fråga.  Genom att behärska det visuella språket får eleverna också mer kunskap i 

hur de ska förmedla sig själva visuellt genom exempelvis kläder, vilket en av eleverna vi 

intervjuade nämnde.  

 

Man kan även som bildlärare motivera sina elever genom att informera dem om att den visuella 

kompetensen har blivit allt viktigare på arbetsmarknaden som törstar efter kreativa 

problemlösande individer. Genom intervjuerna framkom det att majoriteten utav eleverna 

kunde se sig ha nytta av bildämnet i sina framtida jobb och utbildningar. Men det var främst de 

elever som hade planer på att läsa inom direkt bildrelaterade utbildningar som bygg och 
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arkitektur som på ett tydligt sätt kunde motivera relevansen genom att de trodde sig ha nytta av 

sina teckningskunskaper. Att man kan ha nytta av sin kreativa förmåga framkom inte i lika stor 

utsträckning.  

 

Genom att informera eleverna om att gamla bilder avslöjar de normer samt värderingar som då 

rådde, ger man dem större möjlighet att själva sedan kunna utläsa fakta genom bilder. Men för 

att utläsa dessa fakta behöver de även redskap i form av bildanalys och bildtolkning, vilket 

också är viktiga delar i bildundervisningen. Bilder ses gärna som ett komplement till tal och 

text, vilket är en förlegad syn då den utgör ett lika viktigt språk. Men denna syn har vi genom 

intervjuerna märkt finns kvar på skolorna bland både andra ämneslärare och hos vissa elever 

samt deras föräldrar. Det är därför viktigt att som bildlärare bryta dessa fördomar genom att 

göra eleverna medvetna om varför bildämnet är oerhört viktigt i dagens samhälle. Bilder kan 

exempelvis många gånger på ett tydligare sätt förklara ett fenomen än vad ord har möjlighet att 

göra. En cells utseende är betydligt effektivare att beskriva genom en bild än med verbalt 

språk.  

 

Trots att bildämnet borde vara viktigare och mer aktuellt än någonsin i dagens visuella 

samhälle har man i den nya gymnasieskolan 2011 tagit bort estetisk verksamhet som 

obligatoriskt ämne på gymnasieskolorna. Detta visar på att det finns en bristfällig förståelse 

bland folket och politikerna om hur viktigt bildämnet verkligen är idag. Det är därför extra 

viktigt att bildlärarna i grundskolan informerar sina elever om bildämnets viktiga roll och 

förklarar vad det kommer ha för nytta av det de lär sig under lektionerna, utanför skolan och i 

sitt framtida skol- och yrkesliv. Vilket skulle kunna leda till att dessa sedan förmedla detta 

vidare till bland annat sina föräldrar och i framtiden själva kan vara med och stå upp för 

bildämnet då dessa ungdomar kommer utgöra framtidens politiker.   

 

4. Sammanfattning 

Man formas av sina tidigare utbildningar, som en utav våra informanter beskrev det. Genom 

intervjuerna framkom att elevernas ämneskonception till stor del påverkas av lärarnas 

undervisning och syn på bildämnet. De båda lärarna som intervjuades hade väldigt skilda syner 

på bildämnet och undervisade därför också på väldigt olika sätt. Många föräldrar ser också 

bildämnet som mindre viktigt och projicerar detta på sina barn. Denna syn kan de ha fått utav 

sin egen utbildning då bild mest handlade om att teckna och måla, vilket enligt den nya 



 40 

kursplanen bara är två av många andra moment. Inom bildämnet har det genom historien 

funnits starka traditioner vilket har lett till en tröghet i att förändra bildämnet i takt med 

samhällets förändringar. Detta märktes tydligt ute på skolorna där lärarna inte hade möjlighet 

att hänga med i de nya digitala teknikerna då det varken fanns tillräkligt med foto och 

filmkameror till undervisningen eller bra påbyggnadskurser, vilket båda lärarna efterfrågade. 

Utifrån intervjuresultaten visade det sig att det fanns en betydligt större motivation inför 

bildämnet, när eleverna får jobba med varierade metoder och digitala medier. 

Ämneskonceptionen formas också genom samhället i stort, och främst genom politikernas 

inflytande över skolan. 2011 kom även den nya gymnasieplanen där estetiska ämnen försvann 

som obligatoriskt ämne på gymnasieskolorna, vilket i sin tur sänder ut signaler om att inte 

bildämnet och de andra estetiska ämnena är lika viktiga som de övriga ämnena.  

 

Utifrån litteraturstudierna råder det ingen tvekan om att bildämnet borde vara ett mycket viktigt 

ämne i dagens samhälle, mot bakgrund av att det visuella är av allt större betydelse. Idag är 90 

% av alla ungdomar aktiva på sociala nätverk där de möter ett stort utbud av visuella intryck 

och även själva förmedlar sig visuellt genom bland annat foto och film. Detta stämde också 

överense med våra elevintervjuer som visade att en stor del av våra informanter är visuellt 

aktiva på internet. Därför är det enormt viktigt att dessa ungdomar får möjlighet utveckla och 

förbättra sitt seende och sin förmåga att förmedla sig själva visuellt, samt att kritiskt tolka och 

förstå bilder. För att utveckla denna förmåga krävs redskap och visuell träning vilket eleverna 

ska få genom skolans bildundervisning. För att motivera bildämnets relevans i dagens samhälle 

bör man även som bildlärare göra sina elever medvetna om att visuell kompetens blir allt 

viktigare inom de flesta sammanhang, och att egenskaper som kreativitet och problemlösande 

förmåga är eftertraktade då man söker jobb. Genom intervjuerna har man kunnat utläsa att 

eleverna på skolan i Blekinge visade mer av dessa förmågor, vilket kan bero på att dessa har ett 

större inflytande över sin undervisning och därigenom får ta mer eget ansvar 

 

Att som lärare ha goda kunskaper och förståelse för att bildämnet är viktigt i dagens samhälle 

och dessutom att kunna förmedla detta till eleverna och på så vis bidra till ökad motivation. 

Genom intervjuerna kunde vi se att eleverna generellt var mer intresserade av de nya digitala 

teknikerna och att de kände mindre motivation inför konsthistoria och måleri. Genom att ha 

med nya digitala medier i undervisningen kan det leda till att man når ut till fler elever. Om 

man ger eleverna möjlighet att jobba med många olika tekniker finns det också större chans att 

de också hittar en teknik de kan uttrycka sig väl genom. Vilket ökar förtroendet till den egna 
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skapandeförmågan och därigenom också motivationen inför ämnet. Utifrån intervjuerna har vi 

också fått fram att lärarens förväntningar på eleverna har betydelse för elevernas prestation och 

motivation inom ämnet. En annan viktig del för att kunna nå ut och motivera sina elever är att 

även att koppla ämnet till deras vardag samt intressen och för att kunna göra detta, se till den 

enskilda individen. Sammanfattningsvis ligger alltså en stor del av ansvaret att försöka 

motivera alla elever på läraren.   

 

Som framtida lärare måste vi ha goda kunskaper i och kan hävda för bildämnets viktiga roll i 

dagens samhälle. På så vis kommer vi också kunna argumentera för varje moments viktiga 

betydelse och därmed motivera eleverna på bästa sätt.  Denna kunskap är också viktig att 

inneha för att kunna möta och motarbeta ämnets låga status och hjälpa till att förändra 

ämneskonceptionen i en positiv rikting hos både elever, andra lärare och samhället i stort för att 

på så vis också öka motivationen. För oss har denna uppsats varit en möjlighet lära oss hur vi 

ska kunna motivera bildämnet för våra framtida elever. Bilden är ett väldigt stort ämne och det 

finns mycket kvar att lära, men nu kan vi svara på en av de viktigaste frågorna: Vad har man 

för nytta av bildämnet? 
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Bilagor 

1. Bilaga I 

Intervjumall 

 

a) Frågor till eleverna 

Öppen diskussion om bildämnet 

Vad tycker du är roligast med bilden? 

Vad tycker du är mindre roligt? 

Tycker du att bild är viktigt? (motivera) 

Tycker du att det kan vara lika viktigt som svenska, engelska, matte? 

Finns det några moment du tycker är mer viktiga, mindre viktiga än andra? 

Är det något du hade velat göra mer, jobba med oftare på bilden? 

 

Om själva undervisningen och resurserna 

Får ni använda datorer, kameror, filmkameror i bilden? 

Pratar ni något om bilder tillsammans i klassrummet? 

Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på bildlektionerna? 

Brukar läraren berätta varför ni gör olika moment? 

 

Fritid 

Kan du se någon användning av det du gör på bilden utanför skolan? 

Tror du att du kommer ha användning av det du lärt dig på bilden i ditt framtida yrke, utbildning? 

Brukar du lägga upp bilder och filmer på nätet på fritiden? 

Brukar du tänka något på reklam och bilder som du ser på TV, i tidningar och på nätet? 

Tror du att andra påverkas av reklam? 

 

Egna förmågan 

Hur skulle du beskriva en elev som är duktig på bild? 

Brukar ni i klassen titta mycket på varandras bilder under lektionerna? 

 

b) Frågor till läraren 

Undervisningen 

Har du gjort några större förändringar för att anpassa undervisningen till den nya kursplanen? 

Känner du att du har tillräckligt med resurser för att kunna följa den nya kursplanen? 

Brukar eleverna få jobba med nya medier i undervisningen? 



 45 

Brukar du berätta varför ni gör olika moment i bilden? 

 

Lärarens egen syn på bildämnet 

Hur ser du på själva bildämnet? (kommunikationsämne, skapandeämne) 

Tycker du att det finns några moment i bilden som är viktigare än andra? 

Tycker du att bildämnet är viktigt i dagens samhälle? (motivera) 

Brukar du hålla på med bild även utanför arbetet? 

 

Kompetens 

Känner du att du som lärare har kunskaper om hur man använder nya digitala medier? 

Har du gått några fortbildningar i digitala medier? Har du fått något sådant erbjudande? 

Upplever du att du lyckas motivera eleverna? (tips och knep) 

Finns det några moment som är lättare eller svårare att motivera eleverna inom? 

 

Lärarens förväntningar 

Varför tror du att vissa elever inte tycker att bilden är viktig? Vad kan detta bero på? 

Har du märkt om det finns någon speciell typ av elev som saknar intresse för intresse, motivation 

inför bildämnet? 

 

2. Bilaga II 

Beskrivning av intervjupersonerna och skolorna 

 

Skolan i Småland  

Bildsalen har en relativt liten yta och tre datorer. Samtliga elever har en timmes bild i veckan 

och enligt Lärare A går det 550 elever på skolan och han undervisar alla dessa i bild.   

 

Skolan i Blekinge 

Har ingen anpassad bildsal utan bildsalen är en omgjord slöjdsal. Eftersom den är så lite måste 

de även använda allmänna utrymmen på skolan. De har endast en Mac-dator tillägnad bilden. 

Schemamässigt har samtliga elever på högstadiet en timmes bild i veckan, och kan även välja 

att ha extra bild två gånger i veckan.  

 

Elev A (Småland) 
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En tjej på 14 år som upplevs som mycket intresserad av bildämnet. På fritiden tecknar hon, 

rider och spela piano. Hon tror också hon skulle vilja jobba som arkitekt i framtiden eller 

eventuellt äventyrsguide.  

 

Elev B (Småland) 

En kille på 15 år som inte upplevs som lika intresserad av bildämnet, men som på fritiden 

ägnar sig mycket åt film och foto redigering och musik. Spelar de flesta instrument och spelar i 

band. I framtiden kan han tänka sig att plugga musik eller media. 

 

Elev C (Småland) 

En kille på 15 år som upplevs som mindre intresserad av bild. På fritiden mest spelar datorspel 

och instrument. Spelar även gitarr i ett band och umgås med kompisar. Visste inte vad han vill 

bli i framtiden, men ska nog läsa teknik på gymnasiet. 

 

Elev D (Blekinge) 

En kille på 16 år och upplevs som mycket intresserad av bild. På fritiden håller han på med tv-

spel, dator, träna innebandy och umgås med kompisar.  Han vill läsa byggprogrammet.   

 

Elev E (Blekinge) 

En kille på 15 år som upplevs som mindre intresserad av bild. På fritiden tycker han om att sitta 

vid datorn, umgås med kompisar, innebandy och boxning. Han vill läsa teknik på gymnasiet 

och kanske bli programmerare.  

 

Elev F (Blekinge) 

En kille på 15 år som upplev som mindre intresserad av bild. På fritiden brukar han umgås med 

kompisar, träna hemma och sitta vid datorn och snacka med vänner där också.  

 

Lärare A (Småland) 

En man på 50 år som jobbat som bildlärare i skolan mellan 16-17 år. Vid 22 års ålder gick han 

ut konstfack. Han jobbar även inom högskoleutbildning. 

 

Lärare B (Blekinge) 

En kvinna på 55 år som jobbar som bild och svenska lärare. Har jobbat som bildlärare i cirka 

20 år och tog sin lärarexamen för 9 år sedan. Tidigare utbildade hon sig även på konstfack.  
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"Bild är ju inte bara bild" 

En studie om högstadieelevers syn på bildämnet, kopplat till studiemotivation och uppfattning 

ämnets viktiga roll i samhället. 

 

"It's not just Art" 

A study about how secondary school students perceive the subject Art, connected to motivation 

of studying and the important of Art in society. 
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Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad elever i nionde klass har för syn på 

bildämnet, vad detta kan bero på och koppla detta till deras studiemotivation och bildämnets 

betydelse i dagens samhälle. För att granska detta utfördes litteraturstudier och sedan kvalitativa 

forskningsintervjuer ute på två skolor.  I resultatet visade det sig att motivationen till stor del är 

lärarens ansvar och denna ska kunna motivera för sina elever varför bildämnet är viktigt i 

dagens visuella samhälle. Att bildämnet av många i samhället anses ha lägre status än de andra 

ämnena kan vara en orsak bakom ämnets bristfälliga resurser. Dessutom visade intervjuerna att 

arbete med digitala medier i bildundervisningen kan öka motivationen.    
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