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Abstract 

____________________________________________________________________ 

Författare: Hanna Engström 

Titel: Fritid och skolarbete - två skilda världar? 

 Undertitel: En studie om integrering av elevers fritidsintressen i bildundervisningen 

Engelsk titel: Free time and school work- two different worlds? 

Undertitel på engelska: A study about integration of student's hobbies in art education 

       

         

                                                

Antal sidor: 31 

 

Studiens syfte är att undersöka hur integrering av elevers fritidsintressen i bildundervisningen 

uppfattas av lärare och elever, hur det påverkar motivationen för ämnet bild samt hur denna 

integrering kan gå till. Årskurs 9 på en mindre högstadieskola i södra Sverige valdes ut som 

informanter till denna studie. Studien genomfördes med hjäp av en observation, en intervju med en 

fokusgrupp samt en intervju med elevernas lärare. Studiens resultat visar att eleverna uppfattar 

integrering av deras fritidsintressen som viktigt eftersom de upplever att läraren då bejakar deras 

intressen och uppmärksammar dem som individer. De upplever inte att de alltid måste arbeta med 

metoder eller motiv som ligger innanför deras intresseramar för att uppnå motivation, utan anser 

tvärtom att ett fritidsintresse kan förlora sin charm om den integreras för mycket i undervisningen. 

Lärarens åsikter stämmer väl överens med elevernas. Läraren menar även att ett bra sätt att 

motivera eleverna och föra in integreringen i undervisningen är att hålla ramarna relativt fria vad 

gäller motiv vid utformningen av uppgifter.  
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1. Inledning 

1.1Ämnesval 

Bild är ett ämne med utrymme att arbeta med en mängd olika medier och motiv. Enligt Lgr11 ska 

undervisningen i bildämnet i skolan bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse 

för att skapa (Skolverket 2011, 17).  Medier och motiv som kan kopplas till elevernas intressen kan 

vara till exempel fan art,  vilket innebär att konstnärligt framställa motiv från populärkultur såsom 

filmer eller datorspel, arbete med film och digitala redigeringsprogram eller arbete med motiv som 

på något sätt kan kopplas till elevens fritidsintressen. Under mitt eget arbete som bildpedagog har 

jag många gånger mött elever som haft svårt att finna motivation till att lösa uppgifter i skolan, 

eftersom de ansett att uppgifterna legat långt utanför deras intresseområden. Eleverna upplevde ofta 

detta även i bildämnet. När eleverna då blivit erbjudna att arbeta med medier eller motiv som 

innebär att deras fritidsintressen integreras, har motivationen ökat märkbart och därmed även 

kvalitén på både processen och resultatet. Ibland har det bara handlat om att eleven fått teckna eller 

skulptera en karaktär från ett datorspel som de tycker om, eller låta en bilduppgift eller en 

bildanalys fokusera på deras favoritkändis. Dessa faktorer, till stor del baserade på egna 

erfarenheter och berättelser från andra pedagoger, har varit grunden för valet av ämnet för denna 

studie. 

Ämnet för denna studie handlar om koppling mellan elevers fritidsintressen och deras motivation 

och lust till att arbeta med bild i skolan. Det är intressant att undersöka hur dessa intressen kan 

integreras i bildundervisningen och genom det se hur elevernas motivation och intresse för arbete 

med bild kan påverkas. De flesta intressen kan på ett eller flera olika sätt kopplas till bildämnet och 

som lärare i bildämnet är det viktigt och intressant att ha en kännedom om möjliga sätt att knyta an 

elevers fritidsintressen till det praktiska bildarbetet och baserat på både elevernas egna och lärares 

konstaterande förstå hur detta kan påverka elevernas motivation. 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) , som innehåller 

kursplanen för bild i grundskolan, säger ingenting om integrering av elevernas egna intressen. Dock 

innehåller kursplanen i bild moment som skulle kunna kopplas till elevernas egna intressen. I 

årskurs 7-9, som innefattar årskursen där empirin till denna studie samlades in, betonas arbete med 

fokus på samhällsorienterade bilder, kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande samt 

arbete med digital bearbetning av fotografier och andra bilder (Lgr11 2011, 19). I läroplanen 

understryks även att eleven ska ha inflytande över sina studier. (ibid 2011, 15).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att i en högstadieklass undersöka hur integrering av elevernas fritidsintressen i 

bildundervisningen uppfattas av lärare och elever, hur en sådan integrering påverkar motivationen 

för ämnet bild samt hur denna integrering kan gå till. Avsikten med att ta reda på detta är att få 

kunskap om olika sätt på vilka elevernas intressen kan föras in i undervisningen samt undersöka 

fördelar och problem med att sammanföra elevernas fritidsintressen utanför skolan med 

bildundervisningen. Målet med detta är att ge en bild som exemplifierar hur detta kan gå till och hur 

det kan påverka elevers motivation till bildämnet.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 

Hur integreras elevernas fritidsintressen i bildundervisningen i denna klass? Exempel? 

Hur uttrycker eleverna att deras motivation för bildämnet förändras om deras fritidsintressen 

integreras i undervisningen? 

Hur ser läraren på att integrera elevernas fritidsintressen i bildundervisningen vad avser 

motivation och bejakas detta i lektionsplaneringen? 

Vad anser läraren att det finns för övriga fördelar och nackdelar, utöver motivation, med att föra 

samman elevernas fritidskultur och bildundervisningen i skolan? 

 

1.3 Forskningsöversikt 

Nedan följer tidigare forskning inom område integrering av fritidsintressen, vardagskultur och 

populärkultur i skolans undervisning. Fokus ligger på bild och bildundervisning. 

 

Marjorie Manifold har i sin studie What Art Educators Can Learn from the Fan-based Artmaking of 

Adolescents and Young Adults (2009) undersökt hur ungdomar och unga vuxna arbetar med fan art, 

hur de upplever detta och vad bildlärare kan lära sig av ungdomarnas arbete med fan-art samt hur 

detta kan användas i undervisningen (Manifold 2009, 257-258). Författaren har intervjuat och 

studerat 300 elever i åldrarna 14 till 24 och har undersökt två typer av fan-art, där den ena handlar 

om att tillverka konst baserad på populärkulturella medier som till exempel tv-spel eller manga och  

den andra typen av fan-art utgörs av så kallad cosplay, vilket innebär att sy och konstruera kostymer 

som föreställer en populärkulturell karaktär för att sedan själv klä ut sig till denna karaktär (ibid, 

261). Manifold betonar vikten av att integrera populärkultur i bildundervisningen, bland annat av 

anledningen att dessa intressen ofta följer med ungdomarna även i vuxen ålder. Författaren betonar 

även hur sådan här integrering kan inspirera och höja motivationen (ibid, 258-259). När ungdomar 

och unga vuxna får arbeta med något de verkligen uppskattar och intresserar sig för är det dessutom 
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frekvent förekommande att ungdomarnas intresse och motivation för bildämnet i sig ökar betydligt 

(ibid 266). Sammanfattningsvis menar författaren alla att bildlärare bör uppmärksamma fler 

aspekter av bildundervisningen, såsom till exempel populärkultur. Genom att integrera 

populärkultur och låta dem uttrycka sig får enligt Manifold bildämnet mer mening och det skapas 

även balans mellan fantasi/intresse och verklighet. (ibid, 269). 

 

År 1994 skrev Björn Andersson rapporten Om kunskapande genom integration som en följd av att 

den då gällande kursplanen, LGR80, betonade att något utöver en traditionell ämnesundervisning 

behövdes för att nå målen i Naturkunskap (Andersson 1994, 9). Studiens empiri baseras på 

Anderssons egna erfarenheter och teorier, men statistik är hämtad från nationella utvärderingar av 

elevers arbeten i Naturkunskap. Det som har integrerats genom olika metoder i forskningen är olika 

fenomen inom naturkunskap. Ett exempel på detta är att aspekter som för ett barn kan ses som 

separata aktiviteter kan integreras till en orsakskedja, till exempel fälla träd – såga timmer för att 

slutligen bygga ett hus (ibid, 19). Författaren beskriver och definierar både grundläggande och 

komplexa former av integration och ger utifrån naturvetenskapliga aspekter exempel på vad dessa 

kan innefatta. Han menar bland annat att problembaserad integration är ett bra sätt att lära sig på, 

eftersom man måste integrera olika typer av kunnande och använda olika erfarenheter för att kunna 

lösa problemet (ibid, 25).  Andersson menar att lärandet och lusten att lära ökar hos eleverna då 

olika former av integration appliceras i undervisningen (ibid, 60). I rapporten definierar Andersson 

integration i skolan som att sammanfoga skilda delar till en helhet (ibid, 15). Särskilt intressant är 

kapitlet om integration och kreativitet, där författaren hänvisar till Arthur Koestler som menar att 

integration är kreativitetens väsen (ibid, 30). Författaren menar att integration i alla dess former är 

viktigt och bör tas på allvar, och att det är lönsamt att låta elever integrera på egen hand när de 

arbetar med att lösa olika uppgifter i undervisningen (ibid). Andersson gör också skillnad på 

integration och ämnesintegration, eftersom det kan vara stor skillnad på att integrera något som 

ligger utanför skolans värld i undervisningen jämfört med att integrera olika ämnen (ibid, 51). 

 

Populärkulturens plats i skola – en studie om hur populärkultur används och kommer till uttryck i 

undervisning (2011) är ett examensarbete skriver av Caroline Frost. Studiens syfte är att undersöka 

hur populärkultur och elevernas populärkulturella intressen uttrycks och bemöts i undervisningen. 

Studiens empiri samlades in i en lågstadieklass genom intervjuer och observation (Frost 2011, 2). 

Frost kommer fram till att populärkulturen är mycket viktig för barnen och de populärkulturella 

intressena framkommer både under lektionstid och på rasterna (ibid, 33). Elevernas lärare undvek 

dock helst att föra in populärkultur i skolan, oavsett ämne. Detta berodde på att läraren ansåg att 

populärkultur inte kunde relateras till skolans kultur och att populärkultur inte var fin kultur. Med 
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detta menade läraren att populärkultur inte var någonting som kunde vara lärorikt och som skulle 

tolkas som fritidsintresse och inte källa för kunskap. Elevernas populärkultur kom direkt till uttryck 

vid de tillfällen då eleverna fick skapa fritt, till exempel på bilden eller vid fri skrivning. (ibid). Att 

relatera till populärkultur och fritidsintressen föreföll ofta naturligt för barnen när de löste uppgifter 

i de olika skolämnena, men tystades ofta ner av läraren (ibid, 26). 

 

Vardagskultur i det kreativa lärandet i elevperspektiv (2013) av Andreas Mårtensson och 

Alexander Walén är ett annat examensarbete som diskuterar integrering av vardagskultur och 

bildämnet. Studiens syfte är att undersöka vad vardagskultur är samt dess potentiella 

användningsområden i skola och bildämnet (Mårtensson & Walén 2013, 3). Studien är utförd på ett 

gymnasium där författarna undersökt hur eleverna upplevt att arbeta med uppgifter i bilden och hur 

deras motivation har påverkats då elevernas fritidsintressen har vävts in i bilduppgifterna (ibid). 

Empirin granskades sedan genom ett fenomenografiskt perspektiv,  det vill säga att uppfattningen 

om ett eller flera specifika fenomen undersöks. Detta gjordes för att få en bild av hur eleverna 

upplevde olika tillfällen då deras vardagskultur integrerats med undervisningen. Gymnasieelevernas 

uppfattning av vad vardagskultur innebär skiljde sig från elev till elev, eftersom vardagskultur inte 

nödvändigtvis innebar ”fritid” eller tiden utanför skolan”. Eleverna tyckte dock att det var lärarens 

ansvar att föra in vardagskulturen i undervisningen (ibid, 44). Eleverna ansåg att integrering av 

deras vardagskultur och bildundervisningen kunde ha en positiv effekt genom ökad 

verklighetsförankring, motivation och meningsskapande (ibid, 45). Vissa elever menade dock att 

det var onödigt att blanda deras vardagskultur med bildundervisningen, bland annat med 

motiveringen att det är skönt att ha en tydlig uppgift och inte behöva tänka så mycket själv (ibid, 

35). 

 

Amanda J. Muirheid syftar i sin artikel Visual Culture within Comprehensive Art Education and 

Elementary Art Curriculum (2011) att visa varför och hur läroplanen i bildämnet måste integrera 

med visuell kultur för att skapa en effektivare och mer modern läroplan. Författaren utformade tre 

olika lektionsplaneringar på tio lektionstillfällen vardera där sådana moment ingick och lät sedan 

lärare ladda ner lektionsplaneringen online. Lektionsplaneringarna var utformade för att passa 

elever i första, tredje och femte klass. Hon fick sedan rapporter av dessa lärare hur 

lektionsplaneringen hade fungerat (Muirheid 2011, 4). Lektionsförslagen beskrivs även utförligt i 

artikeln. Muirheid och de lärare som deltog i studien menar att studenter lär sig bäst när de kan 

använda idéer och erfarenheter från sina egna liv och intressen när de arbetar med att lösa uppgifter 

i skolan (ibid, 2). Som ett konkret exempel menar hon att det är fullt möjligt att elever lär sig mer 

och dessutom njuter mer av skolarbete om de till exempel får utföra ett projkt som har någonting att 



  
 

5 

 

göra med ett tv-spel som de gillar (ibid). Hon menar även att integrering av visuell kultur i 

bildämnet låter eleverna ta kontroll över sin utbildning och skapar därmed en mer demokratisk 

skolmiljö (ibid, 17). Sammanfattningsvis menar Muirheid att integrering av visuell kultur höjer 

motivationen och intresset för bildämnet och att varje individuell elevs intressen bör respekteras 

och tas i åtanke. På detta sätt kan alla elever prestera i bild (ibid, 95).  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas för att belysa resultatet och 

svara på frågeställningarna. Teorin fokuserar i huvudsak på teorier om integrering och 

motivationsteorier. Det sociokulturella och socialpedagogiska perspektivet nämns även i detta 

kapitel. Denna teoretiska utgångspunkt används för att ytterligare belysa och analysera elevernas 

motivation och även förmåga att arbeta reflexivt i sociala processer. 

 

1.4.1 Teorier om integrering 

Lev Vygotskij skriver i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) följande: 

I utvecklandet av barns konstnärliga skapande, också inbegripet bildkonsten, måste man iaktta principen 

om frihet, vilket för övrigt är ett oundgängligt villkor för varje form av skapande. Detta innebär att 

barnens skapande sysselsättning varken kan vara obligatorisk eller påtvingad och bara kan uppstå ur 

barnens egna intressen. (Vygotskij 1995: 96).  

 

Enligt Vygotskij är det alltså helt nödvändigt att få ha frihet i sitt skapande för att kunna uppnå 

motivation. Han menar att det underlättar inlärningen om uppgiften integreras med någonting som 

tilltalar eleverna. Vygotskij menar även att tonåringar och vuxna har en mer mogen och utvecklad 

fantasi än barn, och att det är lönsamt för inlärningen och den kreativa förmågan att låta ungdomar 

integrera sina egna intressen bildkonsten (ibid, 40).  

 

Som motpol till detta menar Thomas Ziehe i sin artikel ”Vill utmana ungdomarnas världar” (2011) 

att elever behöver lära sig att lämna sin egenvärld och bli nyfikna på det som är främmande för dem 

(Ziehe 2011, 20). Ziehe menar att ungdomar idag har större distans till samhället än vad tidigare 

generationer haft, och att deras kunskaper ofta begränsas av det som utgör populärkultur. Han ser 

att vilja distansera sig ifrån allt som ligger utanför ett specifikt intresse som någonting negativt. 

(ibid). Ziehe skriver vidare att ungdomar som får arbeta med något i skolan som ligger utanför 

deras intresseområden, kan märka att ett ämne som först verkade ointressant istället blir intressant 

och roligt när eleven lyckas utföra en uppgift och får nya kunskaper (ibid, 22). Att gå igenom en 

process och märka att något främmande faktiskt är intressant ökar även motivationen och glädjen 

för bildämnet, menar Ziehe. Han skriver att ungdomar är ambivalenta, det vill säga att de vill att allt 
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ska stämma överens med deras egenvärld samtidigt som de önskar att utvecklas och finna nya 

områden (ibid, 23).  

 

I studien prövas båda dessa sätt att se på integration för att påvisa fördelar med att integrera 

elevernas fritidsintressen i bildundervisningen, men också fördelar med låta eleverna arbeta med 

något som ligger utanför deras bekvämlighetszon och intresseområden.  

 

1.4.2 Motivationsteorier 

Samtliga teorier i detta kapitel är tagna ur texter skrivna av pedagoger och är även kopplade till 

skola och undervisning, så att teorierna på ett användbart sätt kan användas för att tolka studiens 

empiri. 

 

I Motivations och motivationsarbete i skola och behandling (2004) beskriver Håkan Jenner, att 

grunden för motivation enligt motivationsteorier är människans driv att uppnå njutning och att 

slippa smärta (Jenner 2004, 38).  En mer modern syn på motivationsprocessen förklarar Jenner med 

begreppen modifiering och förstärkning. Vare sig en individs mål med en uppgift eller ett arbete 

uppnås eller inte, kommer individens drivkraft och motivation att modifieras eller förstärkas (Jenner 

2004, 42-43). Enligt Jenners definition av modifiering stillas intresset för uppgiften när målet 

uppnås. Om uppgiften misslyckas kan motivationen och ambitionsnivån sänkas (ibid, 43). Enligt 

definitionen av förstärkning leder ett uppnått mål till en drivkraft att ta sig an nya och svårare 

uppgifter. Om individen misslyckas kommer en individ med starkt självförtroende göra ett nytt och 

större försök att uppnå målet (ibid). Hedegaard Hein är av en liknande åsikt, och förklarar i 

Motivation: motivationsteorier och praktiskt tillämpning (2012) kognitivistiska perspektivet på 

motivation som understryker att människans motivation påverkas av både tidigare nederlag och 

framtida mål (Hedegaard Hein 2012, 32). 

 

Jenner skriver vidare om den så kallade drivkraftsteorin (ibid, 39). Författaren menar att denna teori 

kan beskrivas som en formel där ansträngning = drivkraften x vanan (ibid). Detta kan förklaras som 

att ju starkare drivkraften och vanan är, desto större blir ansträngningen att genomföra en uppgift. I 

denna teori vägs både tidigare erfarenheter och förväntan av framtida mål in. En individs handlande 

styrs ofta av risken för att misslyckas, eller hur stor drivkraften till och vanan av att utföra en 

uppgift är.  

 

I denna studie testas drivkraftsteorin för att förklara hur elevernas motivation påverkas av vilken 

driftkraft de känner för att utföra en uppgift, och om de har tidigare vana att utföra liknande 
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uppgifter. Genom att undersöka detta kan drivkraftsteorin kopplas till elevernas egna intresse och 

motivationen till att utföra uppgifter där deras intressen har integrerats.  

 

Möten och medieringar: estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt 

perspektiv (2005) av Anders Marner beskriver författaren en sociokulturell syn på kreativitet, vilket 

på ett intressant sätt kan kopplas till motivation och arbete i bild. Författaren menar att kreativitet 

inte är något som bara finns tillgängligt hos vissa eller speciellt begåvade personer. Kreativitet är 

inte beroende av mänskliga relationer, men kan också uppstå i en grupp, en speciell miljö eller i 

vardagen (Marner 2005, 29). Vidare om kreativa miljöer skriver Marner att en kreativ skolmiljö 

skapas när läraren bejakar elevens egna initiativ och intressen (ibid, 32). 

 

Begreppet kreativa miljöer kopplas i denna studie till motivation och används för att analysera den 

miljö i vilken undervisningen tar plats. 

 

 

1.4.3 Sociokulturella & socialpedagogiska perspektivet 

I Lärande i praktiken- ett sociokulturellt perspektiv (2010) beskriver Roger Säljö människan som 

naturligt läraktig (Säljö 2010, 13). Han menar även att lärande och utveckling sker genom 

deltagande i sociala praktiker och genom kommunikation (ibid, 248). Vid inlärning använder 

människan så kallade medieringar och artefakter, det vill säga redskap som vi använder oss av både 

för att lösa uppgifter och i våra vardagliga liv (ibid, 79). Säljö menar att dessa redskap, som kan 

vara till exempel bild, språk eller mer konkreta saker som digitala medier eller verktyg, främjar 

inlärningen och om människor fråntas möjligheten att använda sig av medieringar och artefakter 

blir människan tämligen hjälplös eftersom hen inte längre kan använda sina sociokulturella redskap 

(ibid, 81). Viss kritik har dock riktats mot Säljö, då han framställer språket som det primära 

redskapet för kommunikation och inlärning, där bilden framstår som underordnad (ibid, 231-232). 

 

I denna studie används det sociokulturella perspektivet för att analysera den process i vilken 

eleverna arbetar med bildämnet och hur de lär sig och motiveras genom att använda olika medier 

och verktyg i sociala processer.  

 

Madsen skriver om det socialpedagogiska perspektivet i sin bok Socialpedagogik- integration och 

inklusion i det moderna samhället (2006). Kortfattat innebär socialpedagogik att alla människor ska 

inkluderas i till exempel undervisningssammanhang oberoende av individens förmågor, speciella 

svårigheter eller livsstil och intressen (Madsen 2006, 7).  Han hänvisar till Anthony Giddens som 
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skriver att undervisningen håller på att avtraditionaliseras, det vill säga att traditioner förlorar sin 

betydelse som riktvisare i undervisningen (ibid, 69). Detta gör att reflexiviteten, det vill säga att 

uttrycka sig själv med metoder, medier eller artefakter som står utanför det som är välbekant är 

mycket viktigt i undervisningen. Detta beror på att vilka medier som används och vad eleverna vill 

uttrycka ständigt förändras (ibid, 69-70).  

 

Begreppet reflexivitet används i studien för att förklara hur eleverna uttrycker sig genom att referera 

till sig själva via någonting främmande, till exempel en kultur eller ett medium som eleverna annars 

inte utforskat eller arbetat med. Det kan alltså beskriva hur elever utforskar världar utanför det som 

ligger inom ramen för deras intressen.  

 

1.5 Metod 

 

1.5.1 Tillvägagångssätt 

Denna studie utgör en fallstudie, vilket innebär att en detaljerad och ingående analys av ett enda fall 

görs (Bryman 2013, 649). Fallstudiemetoden valdes till denna studie eftersom den utgör en ingång 

till ett intressant område, som kan arbetas vidare med i fortsatt forskning. Enligt Bryman ger 

fallstudiemetoden ett detaljerat och väl utformat svar på uppsatta frågeställningar. Däremot kan 

resultatet från en fallstudie aldrig användas för att ge ett generellt svar i en fråga (ibid, 77). Empirin 

till studien samlades in genom observation och intervjuer med elever och lärare på en mindre 

högstadieskola i Södra Sverige. Den aktuella klassen valdes ut för att eleverna är gamla nog att 

själva välja om de vill delta i till exempel intervjuer samt att den undervisande bildläraren är en 

bekant till mig, vilket förenklade processen att få tillgång till källmaterial för uppsatsen. Utsagor 

från denna klass utgjorde primärkällan för studien. Även läraren är en primärkälla, eftersom denna 

står för empirin vad gäller den del av syfte och frågeställningar som berör läraren. Tidigare 

bekantskap med läraren kan naturligtvis påverka tolkningen av empirin, men detta har iakttagits och 

beskrivs ytterligare i källor och källkritik. 

 

1.5.2 Observation av elevernas arbete och undervisningen 

Elevernas arbete och bildundervisningen observerades under en lektion på 60 minuter. För att 

kunna välja ut en lämplig lektion att observera granskades och diskuterades lärarens 

lektionsplanering, med målet att hitta en lektion med tydligt eller eventuellt utrymme för integrering 

av elevernas intressen. En lektion där eleverna skulle tillverka gipsskulpturer eller masker valdes ut, 

på grund av att ramarna för motivet av skulpturen eller masken var fria i denna uppgift. Under 

observationen gjordes anteckningar om elevernas arbete och kommentarer om arbetet. Fotografier 
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av elevernas arbeten togs också i de fall då det tilläts. I Samhällsvetenskapliga metoder (2013) 

skriver Bryman att strukturerade observationer är fördelaktiga då informanternas beteenden iakttas 

direkt och informanterna inte kan vinkla sina svar på eventuella frågor som ställs under 

observationen, eller minnas händelerna fel vid till exempel intervjuer.  En semistrukturerad intervju 

följer ett schema där man i förväg har bestämt exakt vad och vilka det är man vill studera (Bryman 

2013, 262). Riskerna med att samla in empiri genom observation kan vara att informanterna ändrar 

sitt naturliga beteende på grund av att de är observerade, eller att informanterna inte uppfattar 

studiens syfte. Det kan i sin tur innebära att informanternas arbete eller beteende inte blir relevant 

för studien på det sätt som man kanske hade hoppats (ibid, 263). I Introduktion till 

forskningsmetodik (2006) skriver Bell att det är viktigt att tydligt ha bestämt vad det är man vill ha 

svar på vid en deltagande, strukturerad observation (Bell 2006, 189-190). Syftet med denna studies 

observationer var direkt knutna till de frågeställningar som rörde elevernas arbete och upplevelser. 

Notera dock att observationens resultat inte användes till att besvara frågeställningarna i samma 

utsträckning som intervjun, utan snarare som en ingång till elevernas arbete och ett illustrerande 

exempel på hur arbete med integrering kan gå till. Ett urval av de teoretiska utgångspunkterna 

användes vid utformningen av ett observationsschema. För observationsschemat, se bilaga 1.  

 

1.5.3 Intervjuer med elever 

Efter observationen av bildlektionen valdes 5 elever ut för att intervjuas. Dessa fem elever utgjorde 

en fokusgrupp. Dessa elever valdes för att de vid lektionstillfället då observationen gjordes arbetade 

med projekt som tydligt integrerade deras fritidsintressen, samt att de visade intresse för att bli 

intervjuade. Angående fokusgrupper skriver Bryman att det är ett bra sätt att genomföra en intervju 

där man vill få in flera olika synpunkter i samtalet, men att det är lätt att förlora kontrollen över vad 

som händer i gruppen samt att icke önskvärda gruppeffekter kan uppstå (Bryman 2013, 446). 

Metoden fokusgrupp valdes för att få ett mer konkret svar på frågeställningarna och även för att få 

en intressantare och mer givande diskussion än om de fem eleverna hade intervjuats en och en, 

eftersom eleverna på detta sätt kan diskutera med varandra.  Det är också intressant att få en inblick 

i vad olika elever har för fritidsintressen och hur de ser på att integrera dessa intressen i 

undervisningen. Intervjun spelades in och frågorna kunde omformuleras eller vidareutvecklas under 

intervjuerna beroende på hur samtalet fortlöpte. Bryman skriver att det är just fokusgruppmetodens 

flexibilitet som gör den till ett så användbart verktyg när det gäller att samla in empiri (ibid, 412). 

Bryman menar att intervjuer till skillnad från observation kan ge tydligare svar och ger en större 

frihet för den som utför studien. Även Bell menar att en styrka hos intervjuer är just flexibiliteten, 

men att man även vid mindre strukturerade intervjuer bör ha ställt upp frågor i förväg som man vill 

ha svar på (Bell 2006, 160). Man bör dock tänka på att observationer till skillnad från intervjuer kan 
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fånga dolda eller avvikande aktiviteter som kan vara intressant och relevant för studien (Bryman 

2006, 440-441). Alltså används både intervjumetoden med fokusgrupp och observationsmetoden i 

denna studie, eftersom de båda metoderna kompletterar varandra. Intervjufrågorna utformades som 

semistrukturerade frågor, det vill säga att frågorna tillsammans utgör en generell intervjuguide, men 

ordningsföljden kan varieras och kan innehålla ytterligare mer spontana frågor baserade på det som 

uppfattas som viktigt (ibid, 654). Intervjufrågorna utformades även kvalitativt, eftersom 

fokusgruppen från intervjun bara utgjordes av ett fåtal elever, som fick utgöra empiri. Detta innebär 

att målet med frågorna inte är att få statistiska svar, utan att istället få svar vars innehåll tolkas och 

analyseras utifrån elvernas utsagor. Eleverna kan bara svara för sig själva och inte ge ett generellt 

svar på frågeställningarna. Intervjun spelades in med tillstånd från eleverna. För intervjufrågorna, se 

bilaga 2. 

 

1.5.4 Intervju med lärare 

En kvalitativ intervju med elevernas bildlärare gjordes för att undersöka hur läraren ser på 

integrering av elevernas fritidsintressen i bildundervisningen, om läraren medvetet planerar in detta 

i sin undervisning och om hon i så fall upplever någon skillnad avseende elevernas motivation. 

Även upplevda för- och nackdelar med integreringen undersöktes. I enlighet med intervjun med 

eleverna baserades intervjuns frågor på ett frågeformulär. Vid utformningen av enkätfrågorna 

tillämpades samma metod som vid utformningen av enkätfrågorna för eleverna. Skillnaden vid 

intervjun med läraren var dock att frågorna kunde tillåtas vara mer vetenskapligt utformade och 

innehålla något mer komplexa frågeställningar. För intervjufrågorna, se bilaga. 

 

1.5.5. Etiska överväganden 

Vid etiska överväganden tillämpades de fyra grundkraven från Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det första kravet är 

informationskravet, som innebär att samtliga informanter ska veta vad studiens syfte är, vad deras 

medverkan innebär och att de kan avbryta medverkan när de vill (Vetenskapsrådet 2002, 7). Vid 

deltagande observation är det alltså viktigt att elevernas kommentarer eller foton på deras arbeten 

inte används i studien om eleverna inte samtycker. Detta kopplas även till det andra grundkravet, 

samtyckeskravet. Då eleverna har fyllt 15 år behövs dock inte målsmans tillstånd till att genomföra 

studien, utan endast elevernas egen tillåtelse förutsatt att eleverna kan bedömas mogna nog för detta 

(ibid, 9). Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att alla privata uppgifter om samtliga 

informanter och platser ska hållas hemliga (ibid, 12) Elevernas eller lärarens riktiga namn uppges 

alltså inte i studien och namn på platser och skolan i fråga nämns inte heller. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, innebär att den insamlade informationen endast får användas till den aktuella 
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studien (ibid, 14). Foton, intervjuer och liknande får alltså endast användas till att svara på 

frågeställningar till denna studie. 

 

1.5.6 Analysmodeller 

Den insamlade empirin kan ses som kvalitativ snarare än kvantitativ där klassen och dess lärare 

utgör en fallstudiegrupp. Detta innebär att fokus ligger på ord snarare än på siffror (Bryman 2013, 

340). Eftersom källan för empiri utgörs av en klass och en lärare, blir resultatet mer intressant om 

fokus ligger på informanternas ord och upplevelser snarare än på statistiska slutsatser.  Det är alltså 

viktigt att frågeställningarna och intervjufrågorna är generella, det vill säga att de inte kan besvaras 

med enbart ja eller nej. Eftersom inte urvalet är stort och omfattande utan utgörs av en fokusgrupp 

med elever ur en klass, är det också viktigt att de data som samlas in är relevanta för att besvara 

studiens frågeställningar (ibid, 346). Vid redovisning av resultatet, det vill säga intervjusvaren, har 

en innehållsanalys gjorts. Intervjusvaren samlas punkter över återkommande teman. Eftersom 

innehållsanalysen är kvalitativ är det viktigt att förstå den kontext i vilken svaren analyseras (ibid, 

650). I innehållsanalysen tolkas intervjun efter teman som kan uttolkas ur elevernas svar. Sedan 

tolkas intervjusvaren utifrån de teoretiska perspektiv som är angivna i teoretiska utgångspunkter. 

Observationen är tänkt att fungera som en ingång till studien och exemplifiera ett lektionstillfälle 

där integrering ingår samt elevernas arbeten.  

 

1.5.7 Källor och källkritik 

Bell betonar vikten av att förstå reliabiliteten av sin valda metod, vilket här är observation och 

intervju med en fokusgrupp. Eftersom både eleverna och läraren var införstådda i syftet med studien 

fanns en risk att informanterna ger de svar de tror är passande för studien. Personliga idéer om 

integrering och vad eleverna och läraren skulle kunna tänkas svara avslöjades inte av denna 

anlednig. Observationtillfället var även valt efter en redan existerande lektionsplanering, vilket 

gjordes att observationstillfället och elevernas arbete inte kan kunde anpassas efter studiens syfte. 

Validiteten i den insamlade empirin måste också granskas, eftersom empirin ska kunna ge ett starkt 

och trovärdigt stöd åt de tolkningar som görs (Bell 2006, 118). Här måste det faktum att jag är 

bekant med klassens lärare vägas in. Att vara bekant med läraren kan påverka resultatet, men kan 

också göra planeringen av observationstillfälle och intervjuer enklare att genomföra. Risken för 

påverkan på grund av detta har iakktagits och därför har både intervjuaren och informanten förhållit 

sig neutrala och distanserade vid intervjun. Att använda en grupp elever i en klass som källa för 

empiri kan naturligtvis ge ett väldigt specifikt resultat. Ett specifikt resultat kan naturligtvis inte 

fastslå några generella svar, men kan ge en detaljerad och intressant insyn i ett speciellt fall. Inför 

studien antogs dock att eleverna i klassen skulle vara intresserade av populärkultur eller någon 
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annan kultur som är vanlig bland ungdomar. Det skulle naturligtvis påverka studiens resultat om det 

visade sig att samtliga elever hade intressen som var svårare att integrera i bildundervisningen, eller 

som både eleverna och läraren var helt ointresserade av att integrera. Som sekundärkällor används 

välkänd litteratur som i första hand behandlar frågor om undervisning och pedagogik. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Nedan redovisas undersökningens resultat. Först beskrivs resultat från den observation som gjordes. 

Observationen redovisas efter de punkter som nämns i observationsschemat (se bilaga). Därefter 

redovisas resultatet från intervjun med eleverna följt av resultatet från intervjun med läraren. Nästa 

kapitel är analysen, där en innehållsanalys av resultatet görs. Här nämns återkommande teman i 

resultatet tillsammans med likheter och skillnader i svaren från de båda intervjuerna. Efter analysen 

kommer tolkningen av resultatet. Här granskas resultatet i ljuset av de teoretiska utgångspunkterna. 

Därefter görs en sammanfattning där svaren på studiens frågeställningar beskrivs kortfattat. Sista 

kapitlet är diskussionen där studiens resultat, analys och tolkning diskuteras vidare i ett kritiskt 

perspektiv och med fokus på fortsatt forskning.  

 

2 Resultat 

 

2.1 Observationen  

Observationen gjordes i en åk 9 på en högstadieskola i södra Sverige. Klassen har 22 elever, 18 

killar och 4 tjejer. Bildundervisningen hölls i samma sal som trä och syslöjd och en lärare 

undervisade halva klassen i bild samtidigt som en annan lärare undervisade övriga klassen i trä eller 

textilslöjd. Lektionerna var på 60 minuter vardera med en kort rast mellan lektionerna. 

Observationen gjordes enbart på bildundervisningen men på båda halvklassernas bildlektioner, så 

att samtliga elevers arbete observerades. Eleverna har under en period fått arbeta med att tillverka 

gipsskulpturer eller gipsmasker. Eleverna blev vid arbetsområdets introduktion uppmuntrade både 

till att tillverka exempelvis ett fantasidjur, eller någonting baserat på populärkultur eller någon 

annat personligt intresse. Syftet med uppgiften var att låta eleverna bekanta sig ytterligare med att 

arbeta med gips och att utveckla sina kunskaper gällande anatomi och proportioner. Syftet var även 

att låta eleverna uttrycka sig fritt och kreativt. Eleverna fick arbeta själva eller i grupper om två eller 

tre. Vid tidpunkten då observationen gjordes hade de flesta eleverna redan kommit långt i sin 

process och vissa elever redovisade sina färdiga arbeten för resten av klassen.  
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Stämningen under lektionen var positiv och full med arbetsglädje, om än något rörig eftersom 

eleverna pratade gärna och mycket. Eleverna verkade dock ambitiösa i sitt arbete och även stolta 

över att visa upp sina skulpturer. De skulpturer som var baserade på till exempel karaktärer från tv 

och datorspel skapade mycket diskussion i klassen när de redovisades, märkbart mer än de 

konstverk som inte var baserade på någonting specifikt. En elev hade gjort en skulptur från ett tv-

spel som han ännu inte spelat men gärna ville spela, vilket var huvudanledningen till att skulpturen 

gjorts (se figur 1 nedan). En grupp på tre elever höll på att bygga en regnbåge som de under 

lektionens gång kom på att de kunde ställa ut under Pride-veckan som hålls i länet varje år, och då 

skolan även ska ha ett Pride-tema. Att få arbeta med integrering föreföll som ett naturligt inslag i 

bildundervisningen för eleverna och de verkade bekanta med konceptet.  

                                              Figur 1: Anonym elev. Majora's Mask. Skulptur av gips. 2014.  

. 

Den sociala processen under bildlektionen var en av de faktorer som observerades. Många av 

eleverna arbetade i grupper, ofta med större skulpturer som den ovan nämnda regnbågen.  Dessa 

elevers motivation höjdes när de insåg att de kunde arbeta med klasskamrater som samtidigt hade 

träslöjd, eftersom de eleverna kunde tillverka en ställning som regnbågen kunde monteras på. Vissa 

skulpturer som föreställde bland annat fantasidjur och dinosaurier, fick en utvecklad betydelse när 

eleverna presenterade sina arbeten och diskuterade med sina klasskamrater. Två elever hade enskilt 

tillverkat figurer från kända tv-spel och filmer, och diskuterade att tillsammans arbeta vidare med 

att göra fler kända figurer i gips eller annat material (se bild 2 och 3). Elever som arbetade i grupper 

om två eller tre verkade i allmänhet ha kommit längre i sin process. Två elever som arbetade 

ensamma menade dock att det var enklare att bestämma och att man kunde göra mer avancerade 

saker om man arbetade på egen hand. 
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Figur 2: Anonym elev. God of War. Skulptur av gips. 2014. Figur 3: Anonym elev. Gizmo. Skulptur av gips. 2014.  

 

Nästa faktor som observerades var reflexivitet och om eleverna uppvisade någon förmåga att 

resonera eller arbeta reflexivt under bildlektionen. Eleverna berättade gärna om sina fritidsintressen 

och var i viss mån uppdelade i gäng beroende på vilken fritidskultur de identifierade sig med. Två 

stora grupper märktes tydligt; den gruppen som gillade mopeder och andra fordon, och gruppen 

som gillade tv och datorspel. Eleverna berättade att de inte alltid valde att arbeta med sina 

fritidsintressen, varpå andra elever skrattade och berättade att så var absolut fallet. Gruppen av 

elever som tillverkade en regnbåge menade att knappt vet hur de fick idén att göra just en regnbåge. 

De menade dock att det var någonting nytt och spännande för dem eftersom de tänkt till lite extra 

när de hittade på motivet till sin skulptur. Enligt eleverna var det väldigt tydligt vilka som gillar vad 

och vad olika personer i klassen vill identifiera sig med. 

 

Kreativiteten i allmänhet samt det kreativa rummet observerades också. Salen där både bild och 

slöjdundervisningen ägde rum är stor och förhållandevis rörig. Slöjdavdelningen, som låter mycket, 

är bara några meter ifrån den del av lokalen där bildeleverna arbetar. I en avskild del av rummet 

finns ett antal symaskiner uppställda för de elever som hellre vill arbeta med syslöjd. Lokalens 

utformning gör det mycket svårt för lärarna att kunna se alla elever samtidigt. Det stora utrymmet 

utgör däremot också en frihet och ger många möjligheter att arbeta med en stor mängd olika 

material och tekniker. 
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 Vissa elever berättade att de upplevde att de trivdes bäst när de fick integrera sina intressen i 

undervisningen, medan andra tyckte att det var kul och spännande att skapa någonting fritt ur 

fantasin. Eleverna utmanade varandra att reflektera över sina arbeten. Även läraren utmanade 

eleverna i både processen och under de redovisningar som gjordes genom att fråga hur de tänkt, be 

dem motivera de val som gjorts och frågade dem vad som blev extra bra samt vad som kunde ha 

gjorts annorlunda. Eleverna verkade vara överens om att de skulpturer som var baserade på tv-spel 

och logotyper hade bäst teknisk kvalité (se bild 4). De trodde att de berodde på att det fanns 

referensbilder att titta på, vilket underlättade arbetet.  

                                         Figur 4: Anonym elev. Volvologga. Skulptur av gips. 2014 

 

2.2 Intervju med eleverna  

 

Eleverna intervjuades under bildlektionen följande vecka. Vid tillfället då observationen gjordes 

samlades samtliga elever ihop och tillfrågades om några av dem kunde tänka sig att intervjuas, 

varpå fem elever tackade ja. Av dessa elever var tre tjejer och två killar. Intervjun  redovisas som 

löpande text med inslag av elevernas egna citat som ytterligare förtydligande. Informanterna har 

tillskrivits fingerade namn som följande: 

 

Olof, 16 år 

Sara, 15 år 

Julia, 16 år 

Fatima, 15 år 

Alfred, 16 år.  

 

1: Berätta kort om varsitt fritidsintresse som är viktigt för er. 
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Informanterna fick börja med att berätta om ett fritidsintresse som är viktigt för dem. Olof och Sara 

berättade entusiastiskt om hur de gillar att åka cruiser, som är en typ av skateboard. Båda tycker 

också mycket om street art, speciellt graffiti. Julia berättade att hon brinner för gymnastik och att 

kolla på massor av olika tv-serier, medan Fatima älskar att laga mat och att baka. Alfred är på 

fritiden med i en teatergrupp och håller för tillfället på att sätta upp en teaterföreställning som 

handlar om hur det är att bo i Sverige.  

 

2: Har ni någon gång gjort en uppgift i bilden där era fritidsintressen kommit till uttryck? 

 

Julia berättar om deras aktuella uppgift med gipsskulpturerna, där de uppmuntrades att basera sin 

skulptur på någonting som de tycker om. Hon menar att det var ett väldigt tydligt exempel på en 

uppgift där man förväntades visa sina intressen, även om läraren sa att man inte behövde om man 

inte ville. Olof och Sara berättar att de som är färdiga med sin gipsskulptur ska börja jobba med en 

så kallad performance-uppgift. Det är meningen att de ska bygga en skulptur eller göra en 

installation som de sedan ska visa upp offentligt, som en ”happening”. De skrattar och säger att de 

inte riktigt fattar vad en happening är, men de vet att de får göra någonting med street art eller 

graffiti. De får frågan om de tänkt på vilka lagar som gäller vid graffitimålning, varpå de skrattar 

och erkänner att de kanske inte riktigt tänkt på hur vissa andra människor ser på graffiti. De nämner 

även att de hade en uppgift i höstas där de skulle måla sina namn i graffitistil. Fatima och Alfred 

tycker inte att de använt sina intressen i bilden: 

 

Fatima: Nää men alltså jag gillar ju mat och bakning och så... Då finns ju hemkunskapen till det. Det är 

väl i så fall om jag skulle måla fruktskålar och sånt där, men det är ju inte riktigt samma sak som att måla 

typ graffiti. Det är inte lika tydligt och kopplat till bild med bakning. 

 

De menar att vissa intressen helt enkelt är enklare att föra in i bilden, medan andra är sämre 

lämpade. 

3: Om ja, vad tyckte ni om det? Om nej, skulle ni vilja göra det och i så fall varför?  

 

Olof och Sara menar att de älskade uppgiften med graffiti, för den kändes så naturlig och rolig att 

göra. Det var kul att se hela klassen måla i graffitistil, även de som normalt sett tycker att graffiti är 

fult klotter. Julia tyckte att uppgiften med gipsskulpturerna var rolig, men hon tycker att det var 

tråkigt att så många killar gjorde logotyper från Volvo och liknande, för att de ”alltid håller på med 

sådant.” Samtliga informanter håller däremot med om att det är roligt när man får jobba med 
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någonting man gillar. Alfred och Fatima lägger dock till att de inte tycker att det är så viktigt att 

man ska jobba med något man gillar hela tiden, utan att bilden är rolig ändå:  

 

Alfred: Nä men alltså, bild är ju bild, jag tycker oftast att det är roligt med ämnet vad man än gör faktiskt. 

Gillar man bild i sig så behöver man ju inte hålla på och föra in sina fritidsintressen hela tiden. Jag tror de 

flesta i vår klass gillar bild, faktiskt.  

 

Övriga informanter håller med om detta, och Sara undrar om de kan bestämma sig om det är viktigt 

eller inte. Till slut enas informanterna om att det är roligt att få jobba med sina fritidsintressen, men 

det är inte det som avgör om bildämnet var roligt eller inte. Fatima berättar att hon försöker tänka ut 

någonting men att hon fortfarande inte riktigt vet hur hon skulle kunna föra in sitt största intresse i 

bildundervisningen 

 

4: Hur tycker ni att er motivation till bildämnet påverkas om ni får/skulle få använda era 

fritidsintressen när ni löser uppgifter i bilden?  

 

Olof, Julia och Sara menar att motivationens höjs om man får använda sina fritidsintressen i bilden, 

att man blir mer ”pepp”.  De är dock precis lika ense om att det kan bli för mycket och att man kan 

”slå ihjäl” passionen för sin hobby:  

 

Olof: Men alltså jag skulle ju egentligen lätt kunna slå ihjäl passionen för graffiti om jag bara satt med det 

hela tiden liksom. Och som att folk inte redan vet att jag gillar graffiti, för den delen. Typ, man måste ju 

kunna göra något annat också ibland. 

 

Julia resonerar vidare att i princip alla är intresserade av någon tv-serie eller något datorspel, så om 

man bara vill kan man i princip alltid föra in någons intresse i undervisningen, även om vissa 

intressen är svårare än andra. Sara säger att det är jätteenkelt att arbeta med graffiti i bilden, för det 

är ju redan en sak som har med bild att göra. Det enda struliga är att man måste hålla sig till att 

måla på papper eller hitta väggar där det inte är olagligt att måla graffiti, fyller Olof i och skrattar. 

Fatima säger att det verkar som att de allra flesta i klassen har allmänt hög motivation i bildämnet 

vare sig de integrerar sina fritidsintressen eller inte, och att det som verkligen förstör motivationen 

är den dåliga lokalen. Hon tillfrågas varför lokalen är dålig och sänker motivationen, varpå hon 

förklarar att den är för stor, så att elever kan sitta och lata sig eller sticka iväg utan att läraren kan ha 

koll på alla. Hon säger också att det är dåligt att dela sal med de som har slöjd, för träslöjden låter 

så mycket när folk borrar eller sågar.  
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5: Har ni några förslag på sätt att arbeta med fritidsintressen i bilden?  

 

Julia hänvisar till vad hon sagt tidigare och menar att populärkultur som tv-serier är absolut enklast 

att jobba med i bilden. Man kan till exempel måla av kändisar för att lära sig hur man tecknar 

ansikten. Hon menar även att det skulle vara roligt att få pröva att integrera gymnastik som är 

hennes absolut största intressen, men har svårt att se hur det skulle gå till: 

 

Julia: Det är väl i så fall om jag skulle lägga ut en jättestor duk och typ hoppa runt över den och kasta 

färg... Vilket i och för sig vore sjukt coolt, när jag tänker på det. Men sen tror jag inte att jag skulle få göra 

det, men det vore fortfarande askul. Det hade ju varit nåt! 

 

Alfred lägger till att han nog inte vill arbeta så mycket med sina fritidsintressen i bilden, för han 

håller på så mycket med dem att han misstänker att det skulle kunna bli tjatigt om han skulle arbeta 

med dem i skolan också. Sara och Olof har inte direkt några förslag, men de håller med Julia om att 

det borde gå att arbeta med många intressen i bilden bara man är lite fantasifull. Fast graffiti är ju 

graffiti, menar de, man kan ju inte blanda in det i varenda uppgift man får i bilden.  

 

6: Vilka andra fördelar finns det med att få använda sina fritidsintressen i bildämnet? 

 

Alfred menar att det är just inspirationen och motivationen som är de stora fördelarna med att få 

använda sina intressen i bilden, eftersom man kommer på enklare vad det är man vill göra på det 

sättet. Fatima fyller i att det ju finns mer annat material man kan kolla på för att lösa uppgiften, som 

man kan använda som referenser. Det är väldigt skönt om man är petig och vill få sin bild att se 

”rätt” ut, säger Fatima och gör citationstecken med händerna. Det är också roligt när läraren bryr sig 

om vad eleverna har för intressen, berättar hon vidare:  

 

Fatima: Jo men liksom, i många ämnen så skiter ju läraren totalt i vem man är och sådär, man ska bara 

jobba på med matten eller vad det nu är. I bilden får man faktiskt visa sin identitet mycket mer, tycker jag. 

Och typ, läraren lyssnar på vad vi vill göra och inte bara går efter nån bok med uppgifter. 

 

Julia håller med om att det  är roligt att samarbeta med andra som har samma intressen, eller 

jämföra med de som har väldigt annorlunda intressen. Det brukar skapa intressanta diskussioner, 

även om det kan bli lite hetsigt ibland. Informanterna berättar nu att de gjorde en uppgift förra året 

där de skulle göra en parodi eller en parafras, vilket innebar att de skulle välja ett känt klassiskt 

konstverk och göra en egen bild där de gjorde en egen tolkning av konstverket. Då fick man lära sig 
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om klassiska konstnärer men använda det man själv tyckte är kul och skoja till det lite, vilket var 

roligt enligt Sara. 

 

7: Tycker ni att det finns några nackdelar, och i så fall vilka?  

 

Julia säger att det kan vara lite utelämnande och jobbigt att visa upp vad man gillar för hela klassen, 

till exempel om man skulle vilja teckna någonting från en tv-serie som man vet att de flesta 

klasskamrater tycker är dålig. Olof påpekar att man väl får strunta i att teckna någon från en sådan 

serie, om man är rädd för att få kritik. Han tillfrågas om han förstår Julias poäng, vilket han menar 

att man gör, men att man ska strunta i vad andra tycker och tänker om en och ”köra sitt race.” 

Alfred menar  att det kan vara skönt när läraren säger till en vad man ska göra, så att man bara kan 

jobba på och kanske testa saker man annars inte hade testat utan att behöva ”tänka ihjäl sig”. Sara 

säger också att man kan fastna i ett intresse, och hänvisar till när hon tidigare sa att man ju inte kan 

arbeta med graffiti hela tiden bara för att det är ens fritidsintresse.  

 

8: Håller ni på med bild eller konst hemma också? Vad gör ni i så fall? 

 

Samtliga informanter håller på med någon typ av bildkonst hemma, förutom Olof som inte målat 

graffiti på väldigt länge utan mest tycker att det är en cool grej. Sara säger strängt att det är lite 

hemligt att hon håller på med graffiti på fritiden, eftersom det är olagligt att måla på de flesta 

ställen. Förutom teatern målar Alfred tavlor ibland, och har flera akryltavlor hemma som hänger i 

hans rum. Fatima och Julia berättar att de faktiskt har väldigt mycket saker hemma, men att de inte 

riktigt vet vad de ska göra med alla saker de tecknar:  

 

Julia: Ja alltså mamma hänger ju upp dem på väggen, men det är så himla pinsamt när det kommer hem 

folk och ska kolla och säga ååh vad fint det är och sådär... Men sen är det ju också tråkigt när de bara 

ligger där i en låda och man aldrig visar. Man har ju ändå gjort dem för att man tycker om det. 

 

Fatima berättar att hon också har mängder med teckningar hemma som bara ligger i en låda. De får 

frågan vad de skulle vilja göra med bilderna, men de vet inte riktigt. De tycker att det är lite pinsamt 

att visa upp sin konst, men samtidigt är det lite tråkigt att ingen får se det. Men allt man gör i skolan 

kommer ju ses av många, menar Julia. Alfred berättar att Julia faktiskt fotograferar också, och 

föreslår att hon ska starta en blogg där hon kan lägga upp sina foton. Julia skakar på huvudet och 

påpekar att hon tycker att det är töntigt att blogga. Fatima fortsätter diskussionen och menar att man 

anstränger sig mer i skolan just för att det är många som kommer att se ens konst där, och att man 
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faktiskt ska få betyg på det man gjort. Olof kommer nu på att han visst håller på med konst hemma, 

han brukar nämligen måla om en fondvägg i sitt rum ganska ofta. Just nu har han Batman-symbolen 

på väggen, för att det är coolt.  

 

9: Är det något annat ni vill tillägga?  

 

Sara säger att det känns som att de kommit fram till att man kan integrera de flesta intressen i 

bildundervisningen, bara att de inte riktigt tänkt på det tidigare. Fatima tillägger att det vore häftigt 

att testa att blanda varandras intressen, till exempel på teckna eller skulptera någonting som en 

klasskamrat tycker om. Då skulle man få en riktig utmaning och kanske bli mer insatt i vad ens 

kompisar gillar, menar hon. Olof menar att det finns en risk för att folk skulle vara taskiga mot 

varandra. När han tillfrågas att utveckla vad han menar, berättar han vidare att någon kanske skulle 

förlöjliga någon annans hobby. Han lägger till att en lärare aldrig ska anta att en elev gillar en viss 

sak och alltid håller på med någonting, för man kan plötsligt ändra sig och det är drygt om det man 

gillar ska vara ”hugget i sten.”  

 

2.3 Intervju med läraren 

Maria, bildläraren på skolan delar lokal med slöjdläraren Bengt. Maria är relativt nyutbildad lärare i 

bild och språk och har arbetat på skolan i ett år. Hon undervisar även i engelska. Nedan följer 

hennes svar på intervjufrågorna. Maria och Bengt är fingerade namn.  

 

1: På vilka olika sätt kan man integrera elevers fritidsintressen i bildundervisningen? 

Maria menar att man ska sträva efter att utforma uppgifter som är fria men som ändå har en ram. 

Det ska vara tydligt vilka mål som ska uppnås och vilka metoder som ska användas för att lösa 

uppgiften, men ämnet kan vara fritt. Detta kan till exempel innebära att eleven fritt kan välja vilket 

motiv de ska arbeta med, men metoden som ska användas är akryl. När man arbetar med bild har 

man ju alltid ett motiv på konstverket man arbetar med, och att välja vad det motivet ska vara 

tycker Maria ofta kan vara upp till eleverna att bestämma. Det finns däremot olika svårighetsgrader 

på vilka man kan lösa en uppgift, och det måste eleverna informeras om. Man kan till exempel säga 

att eleven får välja motiv fritt, men att motivet ska vara inspirerat av ett känt konstverk och att det 

måste finnas någon slags tanke bakom.  

 

2: Finns det några specifika sätt som du som lärare föredrar att använda? 
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Maria menar att det är viktigare för elever i högstadiet att de får testa på olika tekniker och material 

i bild, än att varje uppgift de utför ska vara genomtänkta på ett avancerat plan. Det är väldigt ofta 

eleverna testar på ett nytt material för första gången, och då är det viktigare att eleverna får bekanta 

sig med materialet än att de ska ha en djup tanke bakom sin idé. Maria berättar vidare att åttorna har 

fick tillverka Halloween-masker förra hösten. Hon började med att gå igenom tekniker och förklara 

hur gips används. Ramarna för denna uppgift var att hela ansiktet måste utnyttjas till att tillverka 

masken, att man kan hantera och använda gipset, att man måste tillföra någonting tredimensionellt 

till masken och att man måste visa att man förstått hur färgerna fungerar. Man kunde alltså inte 

uppnå ett E om man gjorde en helt platt mask utan detaljer och sedan målade den i en enda färg. 

Ramarna för uppgiften handlade alltså om att uppvisa vissa tekniska färdigheter. Motivet, alltså vad 

masken skulle föreställa, var däremot upp till eleverna själva. Vissa elever gjorde färgglaa Dios de 

la muerte-masker, medan vissa andra elever gjorde gore-masker, med fokus på blod. Några elever 

som hade svårt att hitta på vad masken skulle föreställa, bestämde sig för att göra masker som de 

försökte få identiskt lika den mask som karaktären Jigsaw bär i skräckfilmsserien Saw. Maria menar 

att alla elever inte har lika mycket fantasi, och att de kan fastna i sin process om de måste hitta på 

ett motiv ur fantasin. I läroplanen står det att eleverna ska testa olika hantverksmässiga metoder, 

men även att de ska arbeta kreativt. Enligt Maria är integrering av fritidsintressen en väldigt bra 

”krycka” för de elever som stoppas i sin process för att de inte kan eller vill skapa direkt ur fantasin. 

Eleverna verkar dessutom ha väldigt stor respekt för saker de gillar, och anstränger sig extra mycket 

för att det ska bli snyggt om de arbetar med ett motiv som är knutet till deras fritidsintressen. 

 

 

3: Märker du att elevernas motivation för bildämnet påverkas om de får integrera sina 

fritidsintressen? 

 

Maria berättar att det märks att eleverna ger varandra mer beröm om de arbetar med ett motiv som 

många gillar. Eleverna får då mindre press på sig att kvalitén måste vara perfekt, eftersom de 

kommer att få komplimanger baserade på motivet och inte den tekniska kvalitén. Maria uppfattar 

det även som att man kan avsäga sig lite av ansvaret över om det ursprungligen är någon annan som 

hittat på det motiv man arbetar med, och då blir det lättare att ta emot kritik. Både arbete och 

feedback sker i en social process, särskilt när en elev lockar till sig respons från elever med 

liknande eller annorlunda intressen. Man jobbar ju aldrig i ett vakum, lägger Maria till. De flesta 

elever verkar både sträva efter att få uttrycka sig själva och att bli accepterade. Att arbeta genom att 

integrera sina fritidsintressen är ett väldigt bra motivationsmedel för elever som endast strävar mot 

att klara målen, berättar Maria vidare. För dessa elever handlar det inte bara om motivation, utan 
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även att bygga upp ett självförtroende och en trygghet i ämnet. Alla elever kan få hög motivation 

om de får angripa uppgiften på rätt sätt. Alla elever klarar inte av konventionella sätt att mäta 

kunskap på, menar Maria. I många ämnen mäter man nästan enbart kunskap genom att skriva, men 

i bild kan man lösa många analysuppgifter muntligt, vilket höjer motivationen för många.  

 

4: Vilka andra (eventuella) fördelar märker du med att integrera elevernas fritidsintressen? 

 

Maria stolpar upp andra fördelar med att integrera elevernas fritidsintressen i bildundervisningen på 

följande sätt: 

-Det ökar motivationen. 

-Det kan stärka självförtroende hos elever som på något sätt har problem med ämnet bild. 

-Elever reagerar ofta positivt på att själva integrera sina fritidsintressen, eller när kamrater gör det. 

-Det kan hjälpa elever som har en ”seg start” att komma igång med ett projekt.  

-Eleverna känner sig sedda och som att deras intressen spelar roll. 

-Eleverna brukar tycka att det är roligt att läraren hänger med på vad som är populärt och ”inne”. 

 

5: Vilka andra (eventuella) nackdelar märker du med att integrera elevernas fritidsintressen? 

 

Maria stolpar upp andra nackdelar med integreringen på följande sätt: 

-Elever kan fastna i en så kallad ”comfort zone”, det vill säga att de bara gör samma sak gång på 

gång. Detta måste inte nödvändigtvis vara negativt, men det kan ofta innebära att eleven slutar 

utvecklas.  

-Ett ämne eller motiv kan bli väldigt uttjatat.  

-Lärare kan bli lata för att de tror att integrering av elevernas fritidsintressen är ett snabbt och enkelt 

sätt att göra eleverna motiverade.  

-Det finns en risk att diskussioner kan uppstå om ett fritidsintresse är olämpligt för skolmiljön. 

 

6: Är vissa intressen svårare att integrera än andra, och i så fall vilka typer av intressen?  

 

Maria menar att det kan bli svårt att integrera ett intresse som inte kan befästas i visuell form. Om 

man till exempel gillar att sjunga kan man alltid göra en bild av någon som sjunger, men man kan 

aldrig befästa den fysiska akten av att sjunga i en bild. Alla uppgifter i bilden kan ju naturligtvis 

inte alltid passa alla. Maria brukar försöka lösa detta så gott det går genom att utforma 

semistrukturerade uppgifter där eleverna får uppgifter som ska lösa, men där det är okej att i viss 

mån gå utanför ramarna och läsa uppgiften på ett annat sätt. Maria betonar att det dock finns många 
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elever som gillar att bli tillsagda vad de ska göra, och därmed kan koncentrera sig på själva 

hantverket. Målet med hantverket är dock inte att uppnå perfektion, utan i huvudsak att få prova på 

olika tekniker och att ha roligt.  

 

7: Är det något du vill tillägga?  

 

Maria vill slutligen tillägga att det finns elever som har väldigt specifika intressen och som ibland 

vill visa upp sitt intresse eller visa att de står på sig även om deras intressen bryter normen. I nian 

gillar till exempel nästan alla killar Volvo, och att föredra ett annat bilmärke kan väcka fler 

reaktioner än vad man först kan tro. Att integrera ett annorlunda intresse i bildundervisningen kan 

fungera som en slags social protest, ett sätt att provocera eller att stärka sin identitet. De sociala 

processerna är många enligt Maria. Eleverna vill testa, väcka reaktioner, uttrycka sig och så vidare. 

De allra flesta är väldigt måna om att få visa upp de arbeten de gör för andra.  

 

3. Analys av resultatet  

I detta kapitel görs en innehållsanalys av resultatet, det vill säga intervjusvaren och de iakttagelser 

som gjordes under observationen. Denna innehållsanalys är tematisk och presenteras i följande 

punkter: återkommande teman i intervjusvar och observationsresultat, likheter mellan lärarens och 

elevernas intervjusvar samt skillnader mellan lärarens och elevernas intervjusvar. En kort kvalitativ 

sammanfattning av återkommande teman görs också för dessa tre punkter. 

 

 

3.1 Återkommande teman i intervjusvar och observationsresultat 

Ett genomgående tema i både intervjuer och under observationen var att integrering av 

fritidsintressen är en aktuell och angelägen fråga för både elever och lärare i bildundervisningen. 

Detta kan man tolka eftersom det för de flesta eleverna föreföll som ett naturligt och viktigt inslag 

att få arbeta med motiv från till exempel populärkultur eller något annat fritidsintresse. Ett 

återkommande tema under intervjun med eleverna var att mer och mer under intervjuns fortgång 

resonerade över i vilken utsträckning integrering bör förekomma i bildundervisningen. Eleverna 

nämnde ett flertal gånger att hantverket i bilden många gånger är viktigare än själva motivet. Även 

läraren var konsekvent med att betona att fokus i bildundervisningen ska ligga på att testa olika 

hantverksmässiga tekniker och ha roligt, snarare än på motivet och att ha en djup idé bakom detta 

motiv.  
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Ett annat återkommande tema hos eleverna var att ett fritidsintresse kan bli mindre intressant och 

till och med uttjatat om fokus på intresset blir för stort i bildundervisningen. Olof, Sara och Alfred 

betonade detta extra starkt. Fatima och Julia upplevde att de inte kunde integrera sina största 

intressen, men hade inte heller några problem med bildundervisningen på grund av detta. Ingen av 

eleverna tyckte att integrering av fritidsintressen var absolut nödvändigt för att motivationen skulle 

öka i bildundervisningen. Enligt läraren var integrering av fritidsintressen främst ett sätt att komma 

förbi de hinder som vissa elever har med att skapa ett motiv att arbeta med. Enligt läraren ökar 

alltså motivationen för många då fokus läggs på att ha roligt och att testa olika tekniker snarare än 

idén bakom bilden eller skulpturen.  

 

Sammanfattningsvis pekar svaren från samtliga informanter på att integrering varken är någonting 

som glöms bort eller uppmärsammas till hög grad i undervisningen. Integreringen finns ofta där 

som ett naturligt och viktigt, men förefaller inte som absolut nödvändig för att undervisningen ska 

kännas motiverande och meningsfull. Hantverket, alltså det praktiska arbetet, anses vara viktigt för 

både eleven och lärarna. Att uppgiften ska vara rolig och lustfylld är viktigt, men detta kan uppnås 

på andra sätt än genom integrering av fritidsintressen. 

 

3.2 Likheter mellan lärarens och elevernas intervjusvar 

Samtliga informanter återkom under intervjuerna till att betona hantverkets betydelse. Integrering 

av fritidsintressen föreföll som någonting roligt, men absolut inte avgörande för att upprätthålla 

motivationen för bildämnet. Ett annat viktigt tema för samtliga informanter var vikten av att bli 

sedd och uppmärksammad som person. Att integrera fritidsintressen verkade i huvudsak inte att 

handla om att höja motivationen för uppgiften i sig, utan om att få uttrycka sig som människa. 

Lärarens roll betonades av både läraren själv och eleverna. Att läraren låter eleverna själva välja 

motiv till uppgifterna ökar inte bara motivationen utan ger också eleverna en känsla av att bli sedda. 

En likhet mellan samtliga informanter var även att alla ansåg att ett fritidsintresse lätt kan bli 

uttjatat. Både läraren och eleverna upplevde att vissa intressen är svårare att integrera än andra. 

Julia menade att det går att påstå att alla människor är intresserade av någon typ av populärkultur, 

som till exempel någon tv-serie. En tydlig likhet var att lusten i själva görandet utger en stor källa 

för motivation. Det praktiska skapandet av en produkt förefaller alltså som viktigare än motivet.  

 

Precis som vid analysen av återkommande teman visar denna sammanställning vikten av det 

praktiska arbetet och processen som detta innefattar. Att själva få välja ett motiv till en uppgift är i 

huvudsak inte viktigt för att det är roligt att arbeta med ett inresse man tycker om, utan för att 

eleverna uppfattar att läraren då uppmärksammar varje individ och låter eleverna uttrycka sina 
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identiteter. Motivationen verkar alltså inte komma från intresseset som integreras i sig, utan från det 

faktum att läraren uppmärksammar elevernas identiteter. Ett intresse kan bli uttjatat, men att få 

uttrycka sig som person är enligt eleverna viktigt för att uppgifterna ska kännas meningsfulla. 

 

3.3 Skillnader mellan lärarens och elevernas intervjusvar 

Läraren upplevde i större utsträckning att integrering av fritidsintressen kunde vara ett sätt att hjälpa 

en omotiverad elev att komma igång. Läraren betonade vikten av att utforma uppgifter med fria 

ramar gällande motiv, för att hjälpa elever som annars hade haft svårt att komma igång.  Samtliga 

elever som deltog i intervjun tyckte inte att integrering av fritidsintressen var den viktigaste faktorn 

för att skapa motivation i bildundervisningen. Informanterna uppskattade bilden som ämne och 

gillade att i relativt stor mån bli tillsagda vad de ska göra när en ny uppgift presenteras. 

Informanterna upplevde att detta även gällde för deras klasskamrater.   

 

Sammanfattningsvis känner sig eleverna bekväma med att följa lärarens direktiv, så länge som 

uppgifterna har utrymme för eleverna att uttrycka sin egen identitet. Detta behövde inte gälla för 

varje enskild uppgift, då klara instruktioner från läraren kunde vara ett nog så gott sätt som 

integrering för att motivera en omotiverad elev. Att få för fria ramar vad gäller motiv verkade 

rentav kunna göra en uppgift mer komplicerad, och då upplevde eleverna att det var skönt att få 

konkreta och tydliga instruktioner från läraren.  

 

4. Tolkning av resultatet 

 

Här tolkas studiens resultat i ljuset av de teoretiska utgångspunkter som angivits. För att underlätta 

läsningen har tolkningen delats upp i samma kategorier som använts för att beskriva de teoretiska 

utgångspunkterna.  

 

4.1 Teorier om integrering  

Vygotskij menade att en skapande sysselsättning hos en ung person endast kan uppstå ur individens 

egna intresse, och kan inte påtvingas. Vid tolkning av resultatet av observationen och intervjusvaren 

framkommer det tydligt att detta inte är en åsikt som samtliga informanter delar fullt ut med 

Vygotskij. Vid intervjun med eleverna framkommer det att de till stor del uppskattar att bli 

tilldelade konkreta uppgifter som inte nödvändigtvis måste vara utformade så att de integrerar 

elevernas intressen. Denna kan jämföras med Ziehes teori som säger att motivation och 

skaparglädje kan uppstå när något som ligger utanför elevens egenvärld integreras i 
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bildundervisningen. Enligt eleverna finns ett grundintresse för bild i klassen, vilket innebär att 

Ziehes teori är tillämpbar. Eleverna kan introduceras för främmande motiv utan att förlora 

motivation, eftersom de uppskattar bilden som ämne och enligt informanterna själva även 

uppskattar själva hantverket. Varken eleverna eller läraren menade dock att införandet av ett helt 

främmande motiv eller tema skulle höja motivationen märkbart mer än integrering av elevernas 

egna fritidsintressen. Läraren talade om en process i arbetet i bildundervisningen som kan tolkas 

som en fusion av Vygotskijs respektive Ziehes teorier om integrering. Å ena sidan kan integrering 

av elevernas egna intressen vara positivt, eftersom det kan fungera som ett stöd och källa till 

motivation för elever som har svårt att komma igång. Precis som Vygotskij menar läraren att 

eleverna kan tillgodogöra sig nya kunskaper genom att integrera sina intressen, gärna genom de 

sociala processer och samtal som uppstår när elever arbetar med sina intressen i bilden. Å andra 

sidan är hantverket någonting som är viktigt och som även ska vara lustfyllt enligt läraren. I likhet 

med Ziehes teori kan det alltså vara positivt och lärorikt att gå igenom en process där eleverna får 

arbeta med någonting främmande. Lärarens lektionsplaneringar med relativt fria ramar ger alltså 

utrymme för båda teorierna. Både läraren och eleverna nämner att ett intresse kan bli uttjatat, vilket 

motsäger Ziehes teori om att ungdomars kunskaper ofta begränsas av det som utgör populärkultur. 

Enligt eleverna är populärkultur någonting som ligger i de allra flesta intressen, men som inte 

behöver utgöra elevernas motivation för bildämnet.  

 

Sammanfattningsvis är både Vygotskijs och Ziehes teorier väldigt distinkta och ingen av teorierna 

kan till fullo appliceras på studiens resultat. Aspekter från dessa två teorier som står i motsats till 

varandra framkommer i resultatet och dessa aspekter påvisar ett tydligt resultat gällande elevernas 

och lärarens syn på integrering av elevernas fritidsintressen. Den tydligaste tolkningen som kan 

göras är att integreringen inte är absolut avgörande för att motivationen ska öka och att eleverna ska 

tillgodogöra sig kunskap i bildundervisningen. Å andra sidan kan integreringen vara en källa till 

motivation, skaparglädje och sociala processer som inte skulle uppkomma om eleverna arbetade 

med någonting helt främmande.  

 

4.2 Motivationsteorier 

I likhet med Jenner menar läraren att en grund för att uppnå motivation kan vara att uppnå njutning, 

det vill säga att uppgiften känns bra och tillfredsställande samt slippa motgångar och olust. Detta 

kan kopplas till lärarens resonemang angående att integrering kan användas som en ”krycka” som 

ska motivera de elever som annars tycker att det är jobbigt eller svårt att finna ett motiv att arbeta 

med. Denna syn på motivation är dock alltför grundläggande och gammaldags för att på ett djupare 

plan kunna tolka den syn på motivation som informanterna uttryckte. I enlighet med Jenners teori 
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om förstärkning och Hedegaard Heins teori om det kognitivistiska perspektivet på motivation 

menar läraren att det är viktigt att inte ignorera hur eleverna kan uppleva nederlag och motiveras av 

olika mål i bildarbetet. Dessa teorier kan kopplas till lärarens åsikt som säger att integrering av 

fritidsintressen i bildundervisningen kan vara ett smart sätt att få positiv respons från sina 

klasskamrater och att i viss mån kunna avsäga sig ansvaret vid ett dåligt resultat, eftersom en del av 

ansvaret kan läggas över på motivet i sig. Både denna positiva respons och möjlighet att kunna 

avsäga sig en del av ansvaret vid eventuellt misslyckande kan alltså vara faktorer som kan öka eller 

upprätthålla motivationen. Ett lyckat resultat vid integrering av fritidsintressen kan också leda till 

förstärkning av motivationen. Detta framkommer i resultatet under observationen, då två elever som 

båda arbetat med att skulptera motiv från populärkulturen börjar planera ett samarbete för att kunna 

framställa en mer avanceras skulptur baserad på ett tv-spel de båda gillar. Det är svårt att anknyta 

Jenners behov av modifiering till studiens resultat. Om fallet vore att elevernas motivation skulle 

modifieras efter en avklarad uppgift, skulle deras behov för uppgiften stillas. Om uppgiften 

resulterade i ett misslyckande skulle motivationen och ambitionsnivån sänkas. Varken läraren eller 

eleverna nämner något om hur ett misslyckande eller väl genomförd uppgift kan modifiera 

motivationen. Läraren menar att ett misslyckande kan undvikas genom integrering, vilket får en 

förstärkande inverkan på motivationen. Eleverna är inte  av åsikten att integrering skulle vara 

nödvändigt för att tillgodose några grundläggande behov för att uppnå motivation i bilden. Ur 

elevernas intervjusvar går det alltså att uttolka att det inte sker någon negativ modifiering av 

motivationen som grundats i att eleverna inte fått integrera sina fritidsintressen i 

bildundervisningen.  

 

Eleverna visar tydligt att den drivkraft de känner för en uppgift inte bara kan vara kopplat till 

integrering av deras fritidsintressen. Inte heller läraren menar att den grundläggande drivkraften 

måste komma från detta, men dock att drivkraften kan öka om integreringen används som ett 

redskap för att öka motivationen. Läraren menar alltså i enlighet med Jenner att om vanan att arbeta 

med ett visst motiv är större så ökar drivkraften och därmed motivationen. Här kan alltså 

integrering av fritidsintressen vara ett utmärkt redskap eftersom många elever är vana vid och 

bekanta med sådant som intresserar dem, inte minst från populärkulturen. Enligt eleverna är dock 

lärarens uppmuntran och visade intresse för elevernas identitet och intressen en drivkraft i sig, 

vilket inte måste innebära att deras intressen alltid tas i åtanke vid utformning av uppgifterna i 

bilden. Detta kan i sin tur kopplas till Marners teori om att en kreativ skolmiljö skapas när läraren 

bejakar elevernas egna intressen och alternativ. Ur elevernas intervjusvar kan man uttolka att de 

upplever att bli sedda  av läraren som en större källa till motivation än att rent konkret få arbeta med 

motiv och tekniker som är kopplade till deras fritidsintressen. Eleverna upplevde att arbetsmiljön 
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var god vad gäller att bli sedda av läraren och stämningen eleverna emellan, vilket är faktorer som 

enligt Marner skapar en kreativ miljö. Dock upplevde eleverna att själva lokalen där undervisningen 

äger rum var någonting som hämmade motivationen. Det faktum att lokalen var så pass stor att 

läraren inte kunde se alla elever samtidigt fick en negativ inverkan på motivationen och 

kreativiteten, då eleverna uppfattade det som viktigt att få instruktioner och bli sedda av läraren. 

Enligt informanterna var inte integrering en viktig faktor för att skapa och upprätthålla en kreativ 

miljö.  

 

4.3 Socialpedagogiska och sociokulturella perspektivet  

Den sociala processen var tydlig vid observationen. Eleverna som tillverkade en regnbåge menade 

att de gjorde någonting annorlunda som var en gemensam idé som arbetats fram av hela gruppen. 

Även eleverna som planerade ett framtida samarbete är ett tydligt exempel på detta. Denna sociala 

process uppstod dessutom på grund av integrering, och hade även en motivationshöjande effekt. 

Eleverna poängterar i enlighet med Säljös teorier att det är lättare och roligare att arbeta när både 

lärare och andra elever är intresserade av vad man tycker om och vad man arbetar med i bilden. 

Ingen av de elever som intervjuats verkar föredra en arbetsmetod där alla arbetar enskilt och utan att 

kommunicera, vare sig man fört in sina egna intressen i uppgiften eller inte. Den sociala processen 

förefaller viktig för eleverna, och en stor källa för inspiration och motivation. Att integrera 

fritidsintressen i undervisningen kan vara ett sätt att skapa sociala processer, eftersom det öppnar 

upp möjligheter för diskussioner, konstruktiv kritik och eventuella samarbeten. Ett motiv från till 

exempel en film eller ett tv-spel alltså kan vara ett medium som både elever och lärare med fördel 

kan använda för att skapa sociala processer under bildlektionen. En social process kan också 

mycket väl vara när eleverna blir tilldelade en uppgift som behandlar ett medium eller motiv som de 

tidigare var obekanta med. Eleverna får då diskutera olika sätt att lösa uppgiften på, både med 

läraren och eleverna emellan. Integrering av fritidsintressen kan här fungera som ett hjälpmedel för 

att lösa en uppgift.  

 

De elever som intervjuades betonade betydelsen av att bli sedda som människor och att det var 

betydelsefullt för dem att läraren var intresserad av deras intressen. Olof och Sara var de 

informanter som absolut tydligast ville förknippa sig med en speciell stil, nämligen graffiti och 

annan street-art. De ansåg att detta var en viktig aspekt i deras stil och att resten av klassen var väl 

medvetna om detta. Båda dessa informanter såg dock inga problem med att gå utanför sina 

intresseramar och arbeta med någonting helt annat. Olof och Sara var de informanter som föreföll 

ha en mest utvecklad och distinkt stil som påverkade både deras klädval och sätt att vara. De var 

också de informanter som tydligast uttryckte att ett fritidsintresse kan bli uttjatat om man håller på 
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med det för mycket. För eleverna var det naturligt att man ibland uttrycker sig själv genom någon 

aspekt som kommer från ens intressen och fritidskultur. Julia poängterade till exempel att hon tror 

att alla gillar någon typ av film eller tv-serie. Det föreföll alltså som någonting naturligt och vanligt 

att föra in detta i bildundervisningen på olika sätt. Informanterna påvisade en stor förmåga till 

reflexivt tänkande, eftersom samtliga informanter inte hade några problem att arbeta med uppgifter 

i bilden som helt gick utanför ramarna för vad som redan fanns i deras intressevärld. Gruppen som 

tillverkade en regnbågs-skulptur uppvisade reflexivitet eftersom de påstod att de fått tänka till och 

att de arbetade på ett annorlunda sätt än vad de tidigare gjort, samt med ett annorlunda motiv. 

Denna reflexivitet uppstod i en social process och eleverna motiverades av att gå utanför ramarna.  

 

5. Sammanfattning 

Studiens första frågeställning behandlade hur integrering av elevers fritidsintressen i 

bildundervisningen har sett ut i den undersökta klassen och vad det finns för exempel på detta. 

Denna fråga besvarades genom att observera en lektion. Uppgiften vid denna lektion var att 

tillverka en mask eller en figur av gips, men ramarna för vad motivet kunde vara var fria. Läraren 

menar att fritidsintressen kan integreras i de flesta uppgifter, om det finns konkreta mål för vilka 

tekniker eleverna ska använda men ramarna för motivet eller tanken bakom produkten är fria. 

Andra frågeställningen var hur eleverna uttrycker att deras motivation för bildämnet förändras om 

deras fritidsintressen integreras i undervisningen. Eleverna upplevde att deras motivation kunde 

höjas, framför allt för att det är positivt när andra elever och inte minst läraren uppmärksammar 

deras intressen. Eleverna menade dock att det absolut inte är nödvändigt med integrering av 

fritidsintressen för att motivation ska uppstå. Tredje frågeställningen var ämnad att besvara hur 

läraren ser på att integrera elevernas fritidsintressen vad avser motivation och om detta bejakas i 

lektionsplaneringen. Läraren menade att hon tycker att integreringen av fritidsintressen är positivt, 

men att det kan bli uttjatat och stoppa en elevs allmänna utveckling inom bildämnet om det blir för 

mycket. Dock kan integrering vara ett bra hjälpmedel och öka motivationen för de elever som har 

svårt för att komma igång. Läraren bejakar detta i lektionsplaneringen genom att ha ramarna för 

motiv i uppgifterna fria. Den fjärde och sista frågeställningen var vad läraren anser att det finns för 

övriga fördelar och nackdelar, utöver motivation, med att föra samman elevernas fritidskultur och 

bildundervisningen i skolan. Sammanfattningsvis menade läraren att integreringen är ett utmärkt 

sätt att skapa diskussioner och sociala processer, det kan öka självförtroendet och kontakten mellan 

lärare och elever. Nackdelar kan vara att intresset kan bli uttjatat, att vissa intressen kan vara 

olämpliga samt att läraren kan bli lat och tro att integrering är ett självklart sätt att nå ut till 

eleverna.  
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6. Diskussion  

Efter observationen och intervjuerna uppfattar jag alltså att eleverna definitivt inte tycker att bilden 

alltid måste innehålla utrymme för att integrera deras intressen. Eleverna resonerade mycket över 

vad hela klassen tyckte, trots att de bara utgjorde en liten del av hela klassen. Vid de tillfällen då jag 

besökte klassen upplevde jag dock att de påståenden eleverna gjorde verkade stämma, både på 

grund av det jag observerade efter att intervjun gjorts och när jag tänkte tillbaka på observationen, 

som skedde innan intervjun. Elevernas trygghet för ämnet bild och även en stor del av deras 

motivation verkade grundas i deras goda relation till såväl läraren som till varandra. Att elevernas 

fritidsintressen uppmärksammades av läraren och kamraterna föreföll absolut som viktigare än att 

eleverna fick arbeta med motiv som kunde kopplas till deras egna intressen. Jag tolkar detta som att 

integreringen av fritidsintressen är oerhört viktigt och definitivt avgörande för motivationen, men 

att motivation även uppnås på andra sätt än vad som förväntats när jag påbörjade denna studie. 

Integreringen är viktigare för att skapa goda sociala processer i klassrummet och på så sätt öka 

motivationen för bildämnet i stort, än vad den är viktig för att öka motivationen för varje enskild 

uppgift. Detta kan också uttolkas ur det faktum att eleverna ansåg att alla hade intressen som kan 

kopplas till populärkultur och stil och att uttrycka sina intressen var viktigt för många, samtidigt 

som informanterna uppvisade en god förmåga att kunna arbeta reflexivt. Även de informanter som 

hade en starkt utvecklad stil som sammankopplade faktorer som kläder, musik och vilken typ av 

konst de gillade, kunde utan problem tänka sig att arbeta med någonting som låg helt och hållet 

utanför ramarna för deras fritidsintressen. Jag upplever det som ett tecken på mognad när eleverna 

menar att det kan bli ”för mycket av det goda” om man ständigt arbetar med samma motiv eller 

intresse i bilden. Att eleverna resonerar på detta sätt visar att de gärna utforskar nya världar och går 

utanför sina intresseramar, utan att förlora tryggheten i den egna stilen och de egna intressena.   

 

Läraren och elevernas intervjusvar och åsikter om integrering och motivation i stort stämmer väl 

överens med varandra och det är tydligt att relationen mellan lärare och elever är mycket god. Att 

relationen mellan lärare och elever är god verkar vara en förutsättning för att integreringen ska äga 

rum, eftersom läraren betonar vikten av att eleverna ska få arbeta med uppgifter som har fria ramar 

och därmed utrymme för integrering. Det är dock, precis som läraren själv betonar, viktigt att en 

bildlärare vet i vilket syfte hen väljer att låta eleverna integrera sina fritidsintressen i 

bildundervisningen. Risken finns naturligtvis att läraren uppfattar integreringen som ett säkert kort 

för motivation i bildämnet, utan att reflektera över andra behov eller hinder som eleverna kan ha. I 

likhet med läraren anser jag att integreringen kan fungera som ett stöd för att komma igång med ett 

arbete, men att det också kan vara en ingång till mycket gynnsamma sociala processer. 

Integreringen och motivationen den medför förlorar enligt mig mycket av sin betydelse om eleverna 
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jobbar ”i ett vakuum” med att enbart framställa produkter efter bästa möjliga förmåga. Läraren 

menar att ramarna för hur själva hantverket ska utföras och teknikernas ramar inte är lika fria som 

motivet, eftersom det ofta är första gången eleverna provat på en viss teknik. Det finns naturligtvis 

en poäng med detta, och eleverna verkar uppskatta att få koncentrera sig på hantverket och få 

konkreta direktiv om vilka tekniker som ska användas. Jag tror dock att hantverket med fördel kan 

utmanas. Detta skulle till exempel kunna utföras genom att ramarna för teknikerna blir friare, 

medan ramarna för motivet stramas upp. Rent konkret skulle detta kunna innebära att eleverna får 

fokusera mer på tanken och idén bakom sitt konstverk och inte att enbart testa på tekniken. 

Uppgifter av denna typ skulle absolut kunna innefatta integrering av elevernas fritidsintressen, till 

exempel genom att låta eleverna fundera och resonera kring olika aspekter som kan tänkas beröra 

deras fritidsintressen. Det kan handla om historiska betydelser, etiska och moraliska aspekter eller 

grupptillhörigheter.  

 

Denna studie gjordes med relativt få informanter och kan bara ge ett exempel på hur lärare och 

elever kan uppfatta integrering av fritidsintressen. Jag anser även att jag hade tur med valet av 

informanter, eftersom dessa informanter uppvisade mycket god förmåga att resonera och reflektera 

kring ämnet. Jag misstänkte vid valet av informanter att det faktum att jag är bekant med den 

undervisande läraren kunde påverka mitt resultat. Det visade sig dock inte påverka resultatet 

märkbart, eftersom det enligt mig intressantaste resultatet av lärarens intervjusvar stämde överens 

med elevernas intervjusvar. Eftersom varken läraren eller eleverna var bekanta med studiens exakta 

frågeställningar och intervjueras frågor innan intervjutillfällerna, var risken liten att informanterna 

skulle ge de svar som de trodde var mest korrekta eller förväntade. Det hade kunnat vara 

fördelaktigt att ytterligare exemplifiera hur integrering av fritidsintressen kan gå till, och försöka 

finna exempel där inte enbart ett motiv är det som har integrerats. Jag hade till exempel kunnat 

undersöka om det fanns några uppgifter där elevernas intressen i form av till exempel stil eller 

politisk åsikt kommit till uttryck. Att undersöka andra, mer djupgående former av integrering som 

till exempel de aspekter nämnda ovan vore intressant fortsatt forskning, eftersom det skulle kunna 

ge ett bredare perspektiv på betydelsen av att få uttrycka sig som människa och reflektera över detta 

i sociala processer. Just kopplingen mellan individens vilja att uttrycka sig, integrering och 

reflexivitet samt sociala processer är mycket intressant och absolut någonting jag kan tänka mig att 

forska vidare på i framtiden.  
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Bildförteckning 

Figur 1: Anonym elev. Majora's Mask. Skulptur av gips. 2014.  

Figur 2: Anonym elev. God of War. Skulptur av gips. 2014.  

Figur 3: Anonym elev. Gizmo. Skulptur av gips. 2014.  

Figur 4: Anonym elev. Volvologga. Skulptur av gips. 2014 
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Bilaga 1: Observationsschema 

Schemat är utformat efter följande stolpar, som är utformade efter Brymans regler om 

observationsscheman (Bryman 2013: 267): 

 

-Informanterna är 24 elever i en klass 9 på en skola i Södra Sverige. Eleverna är 15 år eller äldre.   

 

-Informanterna observeras vid en lektion på 60 minuter.  

 

-Syftet med observationen är att ge ett exempel på hur en lektion där eleverna tillåts integrera sina 

fritidsintressen i bildundervisningen kan gå till. 

 

-Syftet är inte att samla in empiri som berättar exakt vad eleverna tycker om integrering av 

fritidsintressen i skolan, men den allmänna stämningen eller specifika kommentarer av eleverna 

kommer att tas i åtanke. Detta dokumenteras genom foton och anteckningar.  

 

-Eleverna kommer inte att filmas eller spelas in, men foton av elevernas arbeten kommer att tas vid 

de fall där det tillåts.  

 

-De teoretiska faktorer genom vilka observationen kommer att genomföras är teorin om sociala 

processer, teorin om reflexivitet, teorier om kreativitet, teorier om motivation och teorin om det 

kreativa rummet.  
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Bilaga 2: Semistrukturerat intervjuschema för fokusgrupp med 5 informanter i 

årskurs 9.  

 

1: Berätta kort om varsitt fritidsintresse som är viktigt för er. 

 

2: Har ni någon gång gjort en uppgift i bilden där era fritidsintressen kommit till uttryck?  

 

3: Om ja, vad tyckte ni om det? Om nej, skulle ni vilja göra det och i så fall varför?  

 

4: Hur tycker ni att er motivation till bildämnet påverkas om ni får/skulle få använda era 

fritidsintressen när ni löser uppgifter i bilden?  

 

5: Har ni några förslag på sätt att arbeta med fritidsintressen i bilden?  

 

6: Vilka andra fördelar finns det med att få använda sina fritidsintressen i bildämnet? 

 

7: Tycker ni att det finns några nackdelar, och i så fall vilka?  

 

8: Håller ni på med bild eller konst hemma också? Vad gör ni i så fall? 

 

9: Är det något annat ni vill tillägga?  
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Bilaga 3: Semistrukturerat intervjuschema för lärare 

 

1: På vilka olika sätt kan man integrera elevers fritidsintressen i bildundervisningen? 

 

2: Finns det några specifika sätt som du som lärare föredrar att använda? 

 

3: Märker du att elevernas motivation för bildämnet påverkas om de får integrera sina 

fritidsintressen? 

 

4: Vilka andra (eventuella) fördelar märker du av att integrera elevernas fritidsintressen? 

 

5: Vilka andra (eventuella) nackdelar märker du  av att integrera elevernas fritidsintressen? 

 

6: Är vissa intressen svårare att integrera än andra, och i så fall vilka typer av intressen?  

 

7: Är det något du vill tillägga?  

 


