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Abstrakt 
Denna studies syfte är att undersöka hur elever och deras bildlärare idag uppfattar 

bildämnet i en svensk skola samt lust som motivation. Ett socialt konstruktivistisk samt 

progressivistiskt perspektiv på lärande och Peter Gärdenfors forskning om lust som 

motivation är denna studies teoretiska utgångspunkter. Den empiriska studien har pågått 

under 4 veckor på ett svenskt högstadium. Kvantitativa enkäter och kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex elever och två lärare. Resultatet 

från den empiriska undersökningen har analyserats och tolkats kvantitativt och 

kvalitativt. Analys och tolkning av detta resultat har visat att eleverna på skolan som 

deltagit i undersökningen endast ser kunskap som kan leda till ett yrke som nödvändig. 

Lust som motivation, trots att undervisningsmetoden resulterar i en positiv respons från 

eleverna, hamnar i skuggan då elevernas medvetenhet om bildämnets yrkesmöjligheter 

är ytterst begränsad.  

 
 
Nyckelord 
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1 Inledning 
 

1.1 Ämnesval 

Valet av ämne i denna undersökning var allt annat än lätt. Det skulle innebära en 

fördjupning och hårt arbete under en längre tid och för det krävdes en bestående 

drivkraft. Vad skulle vara intressant nog att ägna så mycket tid åt att undersöka? I denna 

tanke fann jag mitt ämne; lust som motivation. 

   Tidigare i min kurs fick vi läsa om bland annat Anders Marner (Marner 2006) och 

Monica Lindgrens (Lindgren 2006) forskning över hur estetiska skolämnen uppfattats 

inom läraryrket genom åren. Uppfattningen om ett ämne och hur det ska läras ut kallas 

för ämneskonception vilket är ett av många begrepp jag använder mig av i denna 

uppsats. Det var nämligen en av de ämneskonceptioner som forskarna hade urskilt bland 

lärare och elever som jag fastnade extra för och som kom att bli grunden för min 

undersökning. Ämneskonceptionen jag talar om som Anders Marner tar upp innebär att 

ämnet bild ska vara lustfyllt i den mening att det motiverar eleverna genom att utgå från 

deras perspektiv och intressen (Marner 2006, 12). Jag har länge själv upplevt ämnet bild 

som ett av de roligaste ämnena i skolan. Det kanske inte är så konstigt eftersom jag 

alltid har varit intresserad av allt som har med det visuella att göra, från renässansens 

oljemålningar till dagens flashiga dataspel. Det fanns alltså hos mig redan ett intresse 

för ämnet. Detta har gjort att min inlärning fått en mer personlig mening utöver att den 

ska förbereda mig inför mitt framtida yrkesliv. Däremot tycks det idag som att lärandet 

främst handlar om förberedandet inför det framtida yrket. Det verkar inte betydelsefullt 

att finna ett ämne intressant och lustfyllt så länge man får bra betyg. Då jag har läst 

Marner och Lindgrens texter om ämneskonception verkar en uppfattning påstå att man 

inte kan ta ett ämne på allvar om man dessutom tycker att det är roligt (Marner 2006, 

12) (Lindgren 2006, 152). Detta är ett synsätt jag starkt ifrågasätter då jag själv anser att 

man engagerar sig mer när man finner något roligt att arbeta med. Jag valde därför att 

undersöka hur bildämnet uppfattas hos tre årskurser i högstadiet på en svensk skola. Jag 

ville försöka ta reda på vad eleverna och deras lärare själva tycker om bildämnet och 

lust som motivation och hur deras uppfattning stämmer mot min egen uppfattning samt 

tidigare forskning och den nya läroplanen (Skolverket 2011). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur bildämnet uppfattas av elever och deras 

lärare i en svensk högstadieskola. Dessutom vill jag undersöka hur eleverna och lärarna 

ställer sig till motivation genom lust i skolan. Med lust menar jag att det finns ett 

genuint intresse för lärandet hos eleverna. Jag vill jämföra eleverna och deras lärares 

uppfattning med tidigare forskning och framförallt Christer Stensmos teori om 

progressivt lärande och Peter Gärdenfors motivationsteorier samt den nya läroplanen 

(Skolverket 2011). Jag har efter detta syfte formulerat mina fyra frågeställningar så här: 

 

• Hur uppfattas ämnet bild i en svensk skola idag av eleverna i åk 7-9 och deras 

bildlärare? 

• Uppfattas ämnet bild som oseriöst om det är roligt?  

• Anser bildlärarna att deras yrke avprofessionaliseras om eleverna uppfattar 

bildämnet som roligt och avkopplande?  

• Vad motiverar eleverna att prestera i bildämnet och vad säger den nya 

läroplanen om lust som motivation?    

    

1.2.1 Avgränsningar 

Den empiriska undersökningen i form av observation, enkäter och intervjuer är 

begränsad till endast en skola där undersökningspersonerna består av tre olika 

högstadieklasser varav jag intervjuat sex elever och två bildlärare. Denna studie kan 

därför inte svara för hela Sveriges uppfattning om bildämnet. Däremot kan detta 

begränsade undersökningsmaterial ändå ge en bild av hur elever från en svensk skola 

idag ser på bildämnet och vikten av att ha roligt när man lär sig. Undersökningen blir 

relevant då den ger ett aktuellt elevperspektiv samt i viss mån ett lärarperspektiv på lust 

som motivation och bild som ämne i den svenska skolan.  

 

1.3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom ett antal tidigare studier inom det område jag 

ämnar undersöka. De forskare som utfört dem samt deras olika perspektiv och teorier 

fungerar som sekundärkällor för min studie. Trots att endast en av dessa studier utkom 

efter den nya läroplanen (Skolverket 2011) så har jag funnit tillräckligt med samband 
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för att den tidigare forskningen och dess teorier fortfarande kan ses som relevanta och 

användbara i min egen studie. Studierna utförda av Joanna Giota, Bengt Börjeson, 

Utbildningsdepartementet och Håkan Jenners inriktar sig inte specifikt på bildämnet 

som jag ämnar undersöka, men de har ändå varit användbara då de diskuterar lärande 

och motivation i sin helhet.  

 

1.3.1 Kan bild vara roligt och samtidigt tas på allvar? 

Lars Lindström skriver i Nordic visual arts education in transition – a research review 

(2009) om vilka uppfattningar som funnits för hur undervisningen i bildämnet ska gå 

till. En av dessa var att bildämnet förr skulle användas som terapi och ett andningshål 

från de utmattande rutinerna i skolan. Denna ämneskonception ställde på så sätt få 

professionella krav på läraren (Lindström 2009, 27). I min empiriska undersökning 

kommer jag att försöka ta reda på om denna ämneskonception fortfarande är aktuell 

idag. 

   Anders Marner ställer i Professionalisering av estetiska ämnen i skolan – några 

problem och förslag (2006) frågan om avprofessionalisering är en risk inom det 

estetiska området i skolan. Med begreppen avprofessionalisering eller amatörisering 

menas att läraren inte ses som lärare utan istället främst som vuxen eller konstnär 

(Marner 2006, 5). När ämnesläraren till exempel förväntas utföra olika uppgifter som 

inte har med det egna ämnet att göra uppstår det en risk för avprofessionalisering 

(Marner 2006, 6). För att motverka avprofessionalisering menar Marner att man borde 

arbeta i interdisciplinära lag där alla lärares specifika ämneskompetens bibehålls vilket 

gör att både skolans verksamhet med fokus på elevernas lärande och lärarens yrkesmål 

uppfylls. (Marner 2006, 10). Det kan kännas som att denna lösning endast är brukbar i 

ett drömscenario då dagens skola har brist på lärare och främst lärare som är behöriga i 

specifika ämnen. Däremot kan detta istället betyda att ett samarbete mellan lärarna blir 

ännu viktigare så att de behörigas kunskaper kan spridas. Marner tar upp argument för 

bildämnets relevans och nämner livsvärldsargumentet vilket relaterar ämnet till dess roll 

i elevens livsvärld, alltså elevens intressen, behov och erfarenheter. Med 

livsvärldsargumentet menar Marner att uppgifterna är intressanta och roliga, men 

nämner även att eleverna samtidigt inte uppfattar ämnet som så viktigt (Marner 2006, 

12). Dock menar han att livsvärldsargumentet är didaktiskt fruktbart då läraren utgår 

från var eleven befinner sig i sitt lärande och utvecklar det därifrån tillsammans med 
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eleven (Marner 2006, 14). Enligt Marner uppfattas alltså ämnet inte som så viktigt även 

om eleverna tycker att det är roligt. Jag vill undersöka vad detta kan bero på då jag anser 

att man blir mer engagerad i något när man samtidigt har roligt. 

   Monica Lindgren skriver även hon om uppfattningen av bildämnet i Att skapa ordning 

för det estetiska i skolan – diskursiva positioneringar i samtal med lärare och 

skolledare (2006). Att skolans estetiska verksamhet ska uppfattas som rolig av eleverna, 

har enligt ett argument som uppkommit i Lindgrens studie, att göra med balans mellan 

de teoretiska och praktiska ämnena och elevernas behov. Eleverna anses ha behov av 

estetisk verksamhet och en balanserad skoldag samtidigt som de anses ha ett behov av 

lustfyllda aktiviteter i skolan (Lindgren 2006, 107). För att eleverna, främst de med 

problem, ska orka med skolan och vardagslivet i övrigt framställs det enligt Lindgren 

som en nödvändighet att de ska ha roligt i skolan (Lindgren 2006, 151). Lindgren 

kritiserar denna ämneskonception då hon inte ser resonemanget om den lustfyllda 

estetiken som ämnesspecifik (Lindgren 2006, 152). Enligt Anders Marner i 

Professionalisering av estetiska ämnen i skolan – några problem och förslag (2006) 

avprofessionaliseras som nämnts läraren om undervisningen inte är ämnesspecifik 

(Marner 2006, 6). Jag vill i denna studie undersöka de snarlika uppfattningar som 

Marner och Lindgrens tar upp om att lärarens yrke avprofessionaliseras om ämnet 

uppfattas som roligt. Kan ämnet verkligen inte vara utmanande eller tas på allvar av 

eleverna om de samtidigt har roligt? 

   Gunilla Welwert diskuterar uppfattningen att bildämnet ska vara ett andningshål i sin 

avhandling ”Bilden påminner om mig själv” – en studie om ungdomar och deras bilder 

i två olika miljöer (2010). Enligt Welwert bidrar eleverna själva till det praktiska ämnets 

låga status då de anser att det ska fungera som ett andningshål mellan de teoretiska 

ämnena (Welwert 2010, 39). Däremot märker hon under sin studie att de uppgifter som 

eleverna får utföra blir mer betydelsefulla om de relaterar till elevernas vardag. Eleverna 

visar dessutom ett intresse av att vara involverade i bildämnets innehåll när de får ge 

förslag till uppgifter som intresserar dem (Welwert 2010, 145). Hon menar att elevernas 

uppfattning om ämnet står i relation till det upplägg i undervisningen som läraren 

erbjuder (Welwert 2010, 146). För att lärare ska kunna möta sina elever där de befinner 

sig i lärandet krävs kunskap om ungdomar och deras vardag. Elevernas erfarenheter och 

resurser måste således få utrymme i skolan. Identitets- och kunskapsutveckling 

kommunicerat genom visuella uttryck ska bidra till diskussioner och öppenhet för 
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eleverna att ge uttryck för olika värderingar. Den visuella kommunikationen skulle på så 

sätt bli betydelsefull för eleverna och synliggöra angelägna frågor. Welwert menar att 

den personliga inlevelsen är väsentlig i bildämnets uppgifter och att man borde betona 

kommunikation över färdighetsträning. Detta för att ungdomar engagerar sig och arbetar 

medvetet med innehåll, material och teknik när de har något betydelsefullt att säga 

vilket leder till att nya tankar och elevernas liv införs i skolan på ett naturligt sätt 

(Welwert 2010, 147).  

   Jag har här nu redogjort för ett par forskare och deras perspektiv på bildämnet, 

bildämnets betydelse i skolan och ämneskonceptionen att bild ska vara roligt och en 

paus från de teoretiska ämnena. Gunilla Welwert menar i ”Bilden påminner om mig 

själv” – en studie om ungdomar och deras bilder i två olika miljöer (2010, 39) att ämnet 

uppfattas som mindre viktigt av eleverna om de ser det som en paus. Anders Marner 

och Monica Lindgren tar upp en ämneskonception som, såsom jag uppfattat den, menar 

att ämneslärarens yrke avprofessionaliseras om undervisningen uppfattas som rolig 

framför utmanande (Marner 2006, 6) (Lindgren 2006, 152). Denna ämneskonception får 

mig att undra om bildämnet inte kan vara både utmanande och roligt på samma gång 

utan att ämneslärarens yrke avprofessionaliseras. Marner och Welwerts framhåller att 

eleverna blir mer engagerade om läraren genom sin kännedom av elevernas 

förutsättningar kan individualisera undervisningen (Marner 2006, 14) (Welwert 2010, 

145). Detta påstående stämmer överens med min egen uppfattning. Trots att dessa 

studier utkom innan den nya läroplanen är många av de nämnda uppfattningarna även 

idag relevanta för hur undervisningen ska gå till. I den nya läroplanen nämns till 

exempel att undervisningen ska vara anpassad till elevernas förutsättningar och behov 

och att den bland annat ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter (Skolverket 2011, 

8). I min studie vill jag undersöka dessa uppfattningar om bildämnet och om de 

stämmer överens med vad eleverna och deras lärare själva tycker. 

    

1.3.2 Lärarens betydelse för elevens motivation genom lust 

Joanna Giota, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, tar i Individualiserad 

undervisning i skolan – en forskningsöversikt (2013) upp begreppet motivation som 

kommer från det latinska ordet ”movere” vilket betyder ”att röra sig”. Motivation 

används för att förklara vad det är som får elever att bete sig på ett bestämt sätt i skolan. 

Detta bestäms av fysiologiska och psykologiska processer; vilja, behov, intressen och 
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mål vilka samspelar med varandra och med kognitiva förutsättningar och känslor. Giota 

menar att dagens motivationsforskare har en gemensam uppfattning om att elevers 

motivation handlar om deras egna nutida och framtida mål med sin undervisning (Giota 

2013, 56). Lärarna borde individanpassa undervisningen för att kunna främja elevernas 

motivation. Lärarna måste alltså arbeta för att ta reda på vilka mål eleverna har med sitt 

lärande och hur eleven påverkas av lärarens valda undervisningsmetod och av andra 

elevers intressen (Giota 2013, 60).  

   Bengt Börjeson, forskare inom socialvetenskap, reflekterar över lusten och viljan att 

lära och lärarens roll i sin artikel Om lusten och viljan att lära – några reflektioner. 

Denna artikel ingår i Utbildningsdepartementets text Från dubbla spår till Elevhälsa - i 

en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling (SOU 2000:19). Börjeson menar 

att läraren borde arbeta för att locka fram elevens inre motivation istället för att eleven 

endast ska ha ett så kallat morotstänkande. Detta tänk innebär att eleven inte presterar 

för att denne tycker att ämnet är intressant utan för att en prestation leder till en belöning 

i form av till exempel ett högt betyg (SOU 2000:19 2000, 35). Jag kommer senare i 

nästa kapitel att djupare förklara vad inre och yttre motivation innebär. Börjeson tar 

avslutningsvis upp lärarens engagemang och menar att en lärare måste visa mycket 

engagemang och vilja att se sina elever lyckas för att pedagogiken ska fungera (SOU 

2000:19 2000, 36). 

   I Utbildningsdepartementets Från dubbla spår till Elevhälsa - i en skola som främjar 

lust att lära, hälsa och utveckling (SOU 2000:19) menas det att det är naturligt att söka 

sig till det som är spännande, intresseväckande och lustbetonat. Barn startar skolan med 

en naturlig nyfikenhet och positiva förväntningar med en entusiasm att lära, men allt för 

många ungdomar lämnar skolan omotiverade och med dåligt självförtroende. De 

problem som inträffar i skolan, såsom skolk, bråkiga elever, tysta elever och stökighet 

skylls på eleverna istället för skolverksamheten. Detta visar att skolan inte lyckats med 

sin enligt utbildningsdepartementet viktigaste uppgift, att bevara elevernas nyfikenhet 

och lust att lära (SOU 2000:19 2000, 154). Lasse Kannas, professor vid University of 

Jyväskylä i Finland nämns och han menar att barn och ungdomar lever i nuet men att 

skolan fokuserar på att förbereda dem för sina vuxenliv i framtiden. Detta leder därför 

till att eleverna ofta upplever skolan som tråkig (SOU 2000:19 2000, 155). Även 

Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor på Hjulstaskolan men som idag sitter i 

Bredängsakademin i Stockholm, nämns. Hon tar upp praktiska exempel på hur man kan 
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skapa lust och glädje i lärandet. Hon menar att lärarnas professionalism handlar om att 

anpassa undervisningen så att den skapar lust och intresse vilket skapar energi hos 

eleverna till att arbeta. Liksom Börjeson anser Sörhuus att läraren ska vara engagerad 

och brinna för sitt ämne vilket kommer smitta av sig på eleverna. De lektioner där 

eleverna får vara aktiva genom att diskutera, argumentera och analysera i grupp anses 

enligt Sörhuus oftast som roliga av eleverna. Lust skapas även när eleverna får testa på 

nya saker eller lösa olika problem vilket gör utbildningen mer spännande (SOU 2000:19 

2000, 155). 

   Håkan Jenners syfte med sin studie Motivation och motivationsarbete – i skola och 

behandling (2004) är att ”ge en bild av forskning om motivation och lyfta fram 

praktiska implikationer för motivationsarbete inom skola och behandling, i ett 

pedagogiskt perspektiv” (Jenner 2004, 8). Han påpekar att motivation inte är en 

egenskap individen redan besitter, utan en följd av dennes erfarenheter samt hur dessa 

erfarenheter bemötts (Jenner 2004, 8). Jenner lyfter således fram lärarens betydelse för 

skapandet och bibehållandet av elevens motivation. Han tar upp den så kallade 

Pygmalioneffekten som beskriver hur förväntningar kan påverka resultatet där positiva 

förväntningar ger goda resultat medan negativa förväntningar ger dåliga resultat. 

Elevernas beteenden och prestationer kan alltså ses som en avspegling av lärarens 

förväntningar och vice versa. Har läraren positiva förväntningar på eleverna är dessa 

oftast mer aktiva och får mer beröm. Elever som läraren däremot har negativa 

förväntningar på ges inte samma uppmärksamhet eller chans och presterar därför sämre 

samtidigt som de bekräftar lärarens negativa förväntan (Jenner 2004, 10). Jenner menar 

att det är pedagogens professionella skyldighet att ha positiva förväntningar på eleven, 

speciellt om ingen annan, inklusive eleven själv, har det (Jenner 2004, 36). 

   Dessa teorier kommer från olika år men allihop har ändå en gemensam uppfattning 

om att lärarens roll är av yttersta betydelse för elevens lärande. Detta stämmer överens 

med min egen uppfattning och med den nya läroplanen (Skolverket 2011). I den nya 

läroplanen står det nämligen att läraren ska individualisera undervisningen genom att ta 

hänsyn till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren ska 

dessutom arbeta för att stärka elevens självkänsla och själförtroende (Skolverket 2011, 

10). 
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   Dessa uppfattningar varav många jag själv delar fungerar som ett hjälpmedel i 

skapandet av mina frågeställningar och de frågor jag vill ställa till eleverna och deras 

lärare.  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Jag kommer i detta kapitel att presentera de teorier inom lärande och motivation som jag 

ställer mig bakom och som har guidat mig genom denna undersökning.  

 

1.4.1 Teorier om lärande 

Jag utgår i min undersökning ifrån en så kallad konstruktivistisk syn på lärande med ett 

inslag av sociokulturell teori vilket ledde till ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. Jag 

är även influerad av en progressiv syn på lärande och kunskap. 

   Konstruktivism handlar, enligt Christer Stensmo, om relationen mellan objekt i 

yttervärlden och människans medvetande om dessa. Uppfattningen av omvärlden är en 

konstruktion av människans eget medvetande (Stensmo 2007, 36). Stensmo nämner 

kunskapsteoretikern Jean Piaget, som enligt Stensmo, hävdar att människan konstruerar 

kunskap utifrån sina egna erfarenheter. Kunskap konstrueras i en interaktion mellan 

sinnesintryck och förnuft som ett mentalt hjälpmedel för att uppfatta verkligheten. 

Piaget menar, enligt Stensmo, att människan försöker bibehålla en balans mellan inre 

mental representation och yttre förhållanden. Piaget ser människan som en nyfiken 

varelse med en naturlig vilja att förstå världen vilket sker genom tänkande och 

konstruktion av ny kunskap (Stensmo 2007, 37). Detta synsätt ställer jag mig bakom i 

min egen uppfattning om att alla elever är aktiva sökare efter kunskap. Jag saknar dock 

den sociala påverkan på individens tänkande i Stensmos tolkning av Piagets teori. Jag 

hänvisar därför till social konstruktion i vilken Stensmo menar att människor 

konstruerar gemensamma uppfattningar om verkligheten genom dialoger. Genom 

interaktionen mellan människor konstrueras verkligheten och samhället. Människans 

tankar, kunskaper och handlingar formas av de sociala och kulturella omständigheter 

som omger denne. Stensmo menar att det är i mötet med dessa omständigheter, vilka 

utgörs av relationer mellan individer, samhälle och kultur, som människor skapar 

gemensamma uppfattningar (Stensmo 2007, 38). Denna teori påminner om den 

sociokulturella synen på lärande och främst kreativitet där Anders Marner i Möten & 
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Medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt 

perspektiv (2005, 30) hävdar att kreativitet inte endast är personlig utan även 

intersubjektiv. Han menar att vi inte innehar en fast personlighet utan förändras och 

påverkas ständigt av varandra genom sociala möten. Vi utvecklas och tänker bättre om 

vi diskuterar ett ämne tillsammans och då ökar dessutom kreativiteten. Människor som 

är olika kan hämta mycket kunskap från varandra, lära av varandra och på så sätt växa 

tillsammans. Hur en elev tar till sig kunskap genom detta perspektiv handlar alltså om 

sociala möten där jag i min egen studie fokuserar på mötet mellan lärare och elev 

(Marner 2005, 31). Jag har valt att göra detta då den nya läroplanen menar att 

undervisningen ska ”främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 

(Skolverket 2011, 8). Den ska även ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära” (Skolverket 2011, 7). En livslång lust att lära tolkar jag som att 

man lär sig för hela livet vilket inte endast innefattar framtiden utan även nuet. Detta går 

ihop med den del av den progressiva synen på lärande och kunskap som Stensmo tar 

upp i Pedagogisk filosofi – en introduktion (2007, 252). Utbildning ska inte endast vara 

en förberedelse för livet utan även livet självt (Stensmo2007, 252). Jag tolkar även detta 

som att all kunskap är betydelsefull då den progressiva teorin om lärande säger att leva 

är att lära (Stensmo 2007, 252) och jag ställer mig starkt bakom detta perspektiv. Jag 

vill undersöka om eleverna upplever lärandet i skolan såsom framförallt Christer 

Stensmos teori om progressivt lärande och den nya läroplanen menar att det ska gå till. 

 

1.4.2 Teorier om motivation och positiva känslor 

I min tanke om hur elever motiveras i sitt lärande ställer jag mig starkt bakom Peter 

Gärdenfors perspektiv på området. Hans teorier har varit ytterst betydelsefulla för 

utförandet av min egen studie. I boken Lusten att förstå – om lärande på människans 

villkor (2010) hävdar han, precis som Christer Stensmos tolkning av Piaget samt de 

forskare som nämnts i kapitlet om tidigare forskning, att barn föds med en naturlig 

nyfikenhet. Denna naturliga motivation försvinner dock ofta när barnet börjar skolan 

(Gärdenfors 2010, 21). Känslor och motivation är enligt Gärdenfors väsentliga för 

lärande. För att kunna lära sig något, måste man kunna bedöma värdet av en händelse i 

relation till ett mål och för att kunna göra detta krävs det en känslomässig respons 

(Gärdenfors 2010, 71). Gärdenfors lyfter fram en teori, utvecklad av Reinhard Pekrun, 
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som fokuserar på känslor kopplade till prestationer i lärandet, såsom till exempel glädje, 

vilken kallas för Control Value. Elevernas upplevelse av kontroll över sin lärsituation 

och deras värderingar av lärandet är de faktorer som enligt denna teori bestämmer vilka 

känslor som uppträder. Om man höjer elevens känsla av att ha kontroll över sitt lärande 

och dessutom ger dem en mer positiv uppfattning av värdet av det de lär sig så kan även 

deras känslor påverkas positivt. Då det enligt Gärdenfors finns ett starkt samband 

mellan att förstå något och känna att man kan kontrollera det bidrar den förståelsen till 

mer positiva känslor (Gärdenfors 2010, 72). Lärarens egna engagemang inom området 

är en viktig faktor för hur eleven värderar det den lär sig. Kan läraren förmedla vikten 

och det intressanta med det denne lär ut så kommer eleven anta en positivare ställning 

till lärandet (Gärdenfors 2010, 73).  

   Birgitta Kullberg talar även hon om lärarens roll i Lust- och undervisningsbaserat 

lärande – ett teoribygge (2004) samt om problemet med begreppet eget ansvar. Det 

förväntas av eleven att ha ett eget ansvar för sitt lärande men Kullberg menar att detta är 

ett slöseri av elevens energi. Istället för att eleven ska förväntas ha fullständigt ansvar 

för sitt eget lärande borde läraren alltid delta i lärprocessen (Kullberg 2004, 28). Det blir 

en självklarhet att läraryrket avprofessionaliseras utan detta deltagande då eleven blir 

sin egen lärare. Jag tror dock att Kullberg helt enkelt menar att den mängd eget ansvar 

som eleven förväntas ta inte får gå så långt att läraren förlorar sin roll som lärare. 

   Peter Gärdenfors menar att ett känslomässigt engagemang höjer uppmärksamheten 

och en känsla av kontroll leder till positiva känslor. Uppmärksamheten som leder till att 

man minns mer positiva och komplexa saker ökar vid gott humör. Detta leder i sin tur 

till att man kan se samband vilket även förbättrar den kreativa förmågan då Gärdenfors 

menar att positiva känslor breddar individens möjligheter att tänka och finna nya sätt att 

handla (Gärdenfors 2010, 76). Anne Linder och Stina Breinhild Mortensens som talar 

om positiva känslors påverkan på lärande i boken Glädjens pedagogik (2008) menar 

precis som Gärdenfors att positiva känslor främjar förmågan att ta in ny kunskap 

(Linder & Mortensen 2008, 18). Detta skulle alltså kunna ge stöd till uppfattningen om 

att man faktiskt kan ta lärandet på allvar samtidigt som man har roligt.  

   Genom att välja material som eleverna är intresserade av kan läraren enlig Gärdenfors 

styra elevernas uppmärksamhet och engagemang (Gärdenfors 2010, 77). Det stärkta 

engagemanget leder till att eleven blir mer uppmärksam på den kunskap som lärs ut och 

gärna diskuterar den med andra vilket då även skulle gynna den sociala utvecklingen 
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(Gärdenfors 2010, 196). Eleven blir dessutom i diskussionen med andra medveten om 

vad den ännu inte vet om det den är intresserad av vilket kan motivera ett aktivt fortsatt 

lärande (Gärdenfors 2010, 200). 

   Gärdenfors tar upp så kallad inre motivation där aktiviteten i sig själv ger 

tillfredställelse men menar att skolan ofta utnyttjar den yttre motivationen, att det man 

gör ska leda till något värdefullt men som inte är kopplat till själva aktiviteten 

(Gärdenfors 2010, 79). Det perspektiv som jag delar med Gärdenfors är att man som 

lärare borde sträva för att bevara den inre motivationen. Att eleven finner en personlig 

mening med sitt lärande istället för att endast vara resultatorienterad och drivas av yttre 

motivation i vilken eleven engagerar sig endast för att tillfredställa till exempel sina 

föräldrars förväntningar. Yttre motivation behövs i många sammanhang men det borde 

inte få vara den enda motivationen (Gärdenfors 2010, 268). Gärdenfors menar att 

motivation och förståelse hänger ihop. Det är roligt och motiverande i sig själv att 

förstå. Den inre motivationen ökar när man förstår det man lär sig vilket kan driva ett 

fortsatt lärande (Gärdenfors 2010, 90). Det är lärarens uppgift att anpassa sin 

undervisning efter elevens förmåga att förstå ny kunskap. Då det finns flera sätt att lära 

och flera sätt att undervisa menar både Peter Gärdenfors och Birgitta Kullberg att det 

inte finns en så kallad korrekt pedagogisk metod för lärande (Kullberg, Lust- och 

undervisningsbaserat lärande – ett teoribygge, 2004, 74) (Gärdenfors 2010, 108). Den 

undervisningsmetod som är bäst lämpad fastställs dels av kunskapsområdet, dels av 

lärarens kompetens och dels av individens egna förutsättningar (Gärdenfors 2010, 108). 

Professionaliseringen av läraryrket behöver inte hotas för att man ska försöka anpassa 

undervisningen till elevernas intressen. En kompetent lärare kommer arbeta fram en 

fungerande undervisningsteknik som samtidigt bevarar elevernas inre motivation 

(Gärdenfors 2010, 122). 

   Sammanfattningsvis menar dessa nämnda teorier att lärandet ska vara individanpassat 

och främja elevernas naturliga engagemang vilket går i linje med den nya läroplanen 

(Skolverket 2011). Enligt den nya läroplanen ska eleverna trivas och uppfatta 

undervisningen positivt (Skolverket 2011, 10). Eleverna ska se kunskap som 

meningsfullt vilket jag tolkar som att läroplanen här hänvisar till all sorts kunskap, och 

att det finns en progression i kunskapsutvecklingen (Skolverket 2011, 14). Hur 

kunskapen ska bli meningsfull beror enligt den nya läroplanen (Skolverket 2011, 14) 

och Gärdenfors (2010, 108) på hur väl läraren individanpassar sin undervisning.  
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   Birgitta Kullberg ifrågasatte i Lust- och undervisningsbaserat lärande – ett teoribygge 

(2004) elevens eget ansvar i undervisningen och jag delar delvis hennes uppfattning 

(Kullberg 2004, 28). Jag anser precis som Kullberg att det egna ansvaret inte får gå så 

långt att eleven till slut måste lära sig själv utan några som helst förkunskaper om hur 

detta ska gå till. Läraren som utbildad pedagog är den som ska ge eleven tillgång till ny 

kunskap på bästa möjliga sätt. Däremot delar jag även den uppfattning som 

framkommer i den nya läroplanen om att alla elever ska ha inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll (Skolverket 2011, 15). Detta då eleverna ska 

kunna hjälpa läraren förstå deras behov och var de står i sin kunskapsutveckling. 

Dessutom krävs eget ansvar för att eleverna ska känna kontroll över lärandet vilket då 

ska öka deras naturliga engagemang (Gärdenfors 2010, 72). Jag använder mig av dessa 

teorier när jag söker svar hos eleverna och deras lärare. Jag vill som tidigare nämnt 

försöka ta reda på hur de idag ställer sig till framförallt Gärdenfors motivationsteorier 

då dessa, fast att de utkom innan den nya läroplanen fortfarande verkar relevanta.  

 

1.5 Metod 

Syftet med min empiriska studie är att undersöka hur elever och lärare i en vanlig 

svensk högstadieskola uppfattar bildämnet idag samt lust som motivation i lärandet. 

Med lust menar jag som nämnt sådant som skapar ett genuint intresse hos eleverna. Jag 

har valt att använda mig av både så kallade kvantitativa och kvalitativa metoder.  

    

1.5.1 Tillvägagångssätt 

Min datainsamling består som sagt av både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

En kvantitiv undersökning är en insamling av numeriska data där förhållandet mellan 

teori och praktik är deduktiv och synen på verkligheten är saklig (Alan Bryman 2011, 

150). En kvalitativ undersökning inriktar sig till skillnad från kvantitativ forskning mer 

på ord än på siffror. Andra skillnader är att en kvalitativ undersökning har en induktiv 

syn på relationen mellan teori och forskning, alltså att teorin uppstår till följd av de 

praktiska forskningsresultaten (Bryman 2011, 340). Kvantitativa forskare vill att deras 

uppgifter ska generaliseras till en relevant grupp, alltså hur många som till exempel har 

en uppfatting. Kvalitativa forskare vill däremot sträva efter en förståelse av denna 

uppfattning (Bryman 2011, 372).  
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   Jag valde att utföra min studie under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) då jag 

skulle få närvara på bildlektionerna på en skola i fyra veckor. Jag kunde då observera 

eleverna i deras skolvardag samt få chans att skapa kontakt och vid samtal allmänt 

kunna undersöka de teorier jag tagit upp i tidigare kapitel. Jag får även genom denna 

observation se elevernas relation med läraren och dennes undervisningstekniker vilket 

kan hjälpa mig senare i min analys och tolkning. Som en förstudie gav jag ut en enkät 

till tre olika klasser för att se hur jag skulle formulera intervjufrågorna. Jag valde ut en 

klass i årskurs 7, 8 och 9 för att få ett elevperspektiv ifrån alla tre årskurser och 

eventuellt identifiera skillnader dem emellan. Enkäten består av tolv frågor om vad 

eleverna anser om bildämnet och undervisningen (se bilaga 2). Jag valde att intervjua 

två elever från varje deltagande klass då jag vill få två olika perspektiv från elever med 

samma nutida undervisningssituation. Genom observationer och korta samtal med 

eleverna valde jag ut en elev som hade ett starkt intresse för bildämnet samt en elev som 

var mindre intresserad av ämnet. Jag ville dessutom få med ett lärarperspektiv och 

intervjuar därför två lärare (en högstadie- och en mellanstadielärare) om deras egna 

uppfattningar om bildämnet och hur man bäst motiverar eleverna i deras lärande (se 

bilaga 4).  

 

1.5.2 Etiska överväganden 

De flesta av mina undersökningspersoner är minderåriga elever. Jag skickade därför ut 

ett informationsbrev via posten till elevernas föräldrar enligt informationskravet som 

säger att alla inblandade i undersökningen ska få ta del av syftet och hur studien ska gå 

till (Bryman 2011, 131) (se bilaga 1). Jag antecknade elevernas beteenden under 

bildlektionerna och deras reaktioner vid presentationen av en ny uppgift under mina 

observationer. Enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ska ingen utomstående 

få ta del av undersökningen och deltagarnas riktiga namn ska inte användas i texten 

(Bryman 2011, 132). Vid utförandet av min enkät informerade jag därför direkt till 

eleverna om syftet med forskningen, hur den ska användas och att de kunde avstå från 

att delta. Vid valet av intervjudeltagarna bad jag dessutom om deras tillåtelse att spela in 

och transkribera intervjuerna och informerade då att endast jag själv skulle lyssna på 

inspelningen. 
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1.5.3 Analysmetod 

Vad gäller min enkät har jag använt mig av en kvantitativ forskningsmetod för att få en 

generell överblick på elevperspektivet (Bryman 2011, 372). Då jag även ville jämföra 

resultaten inom och mellan årskurserna för att se vilka skillnader som finns har jag även 

tolkat dessa kvantitativt. Ett syfte med enkäten var att kartlägga vilka frågor jag skulle 

ställa och hur jag skulle ställa dem till mina intervjupersoner för att få svar på mina 

frågeställningar. Min studie är dock främst kvalitativ då jag ämnat pröva en tidigare 

teori (Bryman 2011, 348) inom lärande och motivation. Jag ville undersöka hur 

eleverna och lärarna uppfattar bildämnet idag och vad de anser om lust som motivation 

då jag själv anser att lust i form av ett genuint intresse för det man lär sig är av yttersta 

betydelse. Dessutom ville jag jämföra elevernas perspektiv med mina teoretiska 

utgångspunkter samt vad som står i läroplanen för grundskolan. Jag har utfört 

semistrukturerade intervjuer med två elever från vardera av de tre olika klasserna. I 

semistrukturerade intervjuer följer forskaren en intervjuguide med de specifika teman 

som ska beröras i intervjun men intervjupersonen har ändå möjlighet att svara fritt och 

personligt (Bryman 2011, 415). Jag valde att kvalitatitvt analysera mina intervjuer då 

min studie söker förståelse om elever och även lärares uppfattning av en social 

verklighet (Bryman 2011, 341). Jag jämförde de svar jag fick under intervjuerna med 

mina teorier, för att se om min empiri stöder dessa eller inte. Jag jämförde även svaren 

med vad som står i läroplanen för grundskolan. 

 

1.5.4 Källor och källkritik 

Mina primärkällor i den empiriska undersökningen har varit svaren på enkäten och 

intervjuerna. Det är de som står för resultatet av denna studie. Enkäten har fungerat som 

en förstudie då jag genom enkäten arbetat fram de frågor jag ville ställa under 

intervjuerna. Dock kan jag inte kontrollera att alla deltagare svarar ärligt vilket jag 

därför försöker vara medveten om i min analys och tolkning av resultatet på både 

enkäten och intervjuerna. 

 

2 Enkäterna 
Jag kommer här att redogöra för resultatet av enkäterna. Detta resultat har hjälpt mig 

skapa de frågor jag sedan ställt under mina semistrukturella intervjuer. Syftet med 

enkäten var att ta reda på vad eleverna generellt tycker om bildämnet och hur de själva 
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anser att de bäst lär sig nya saker i skolan samt deras uppfattning om lärarens 

undervisningsmetod. Med hjälp av enkäten vill jag försöka få ett generellt svar på mina 

frågeställningar som jag ställde i kapitlet om undersökningens syfte. Detta gjorde jag 

genom att bland annat fråga eleverna vad de anser om ämnet, hur viktigt det är att det 

ska vara roligt, hur tydlig de tycker att läraren är och om de tror att de kommer ha 

användning av det de lär sig i framtiden (se bilaga 2). Vid sammanställningen av svaren 

på de tre enkäterna såg jag det lämpligt att även gestalta detta med ett diagram för varje 

årskurs (se bilaga 3). Syftet med enkäten var kvantitativ då jag inte ville veta varför 

eleverna uppfattar ämnet som de gör, endast hur många som har den uppfattningen. 

Därför ställde jag främst slutna frågor (Bryman 2011, 241). Jag vill nämna att ett fåtal 

elever trots de begränsade svarsalternativen valde att kryssa i både ja och nej på vissa 

frågor. Deras svar är inkluderade under rubriken ”vet ej” i diagrammen som finns att 

läsa i bilaga 3. 

 

2.1 Resultatet av enkäterna 

Det kan vara värt att nämna att endast årskurs 9 har fler flickor än pojkar i klassen. 

Dock har jag inte valt att undersöka skillnaderna mellan könen då jag anser att det 

skulle ta upp alldeles för mycket plats i denna studie. Kanske kan det istället vara ett 

förslag på fortsatt forskning då det skulle vara mycket intressant att undersöka. 

   Jag ställde som tidigare nämnt tolv frågor till tre olika årskurser (se bilaga 2). 

Resultatet på frågorna om elevernas uppfattningar om lärande inom bildämnet blev på 

det stora hela positiv. De frågorna där årskurs 7 svarade mest olika var på fråga 5 (Tror 

du att du kommer ha använding av det du lär dig i bild i framtiden?), 6 (Tycker du att 

det är viktigt att få höga betyg i bild?), 8 (Ska bildlektionerna vara en skön paus från de 

andra ämnena?) och 9 (Får du vara med och bestämma hur lektionerna och uppgifterna 

ska se ut?). Eleverna svarade alltså mest olika på ungefär hälften av enkätens frågor. 

Årskurs 8 och 9 svarade även de olika på fråga 5, 6 och 9 men årskurs 9 svarade även 

olika på fråga 10 (Är det lättare att jobba om du får vara med och bestämma vad och hur 

du ska göra?). På fråga 5: om ifall eleverna tror att de kommer ha användning för 

bildämnet i framtiden, svarade 33 % i årskurs 7 nej. I årskurs 8 var det 45 % och i 

årskurs 9 hela 61 %. På fråga 6: om de anser att höga betyg i bild är viktigt svarade 

hela 48 % i årskurs 7 nej, vilket alltså motsvarar nästan hälften av klassen. I årskurs 8 

svarade däremot 30 % nej men i årskurs 9 vänder det igen och hela 72 % svarar nej. På 
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fråga 8: om de tycker att bildlektionerna ska vara en paus från de andra skolämnena 

som till exempel matematik, svarade årskurs 7, 38 % nej. I årskurs 8 och 9 svarar färre 

elever nej på denna fråga. På fråga 9: om de tycker att de får vara med och bestämma 

hur lektionerna och uppgifterna ska se ut svarade 52 %, alltså mer än hälften i årskurs 7, 

nej. I årskurs 8 ökar antalet som svarar nej till 60 % och sedan till 83 % i årskurs 9. I 

årskurs 9 minskar dock antalet elever som svarar ja på fråga 10: om ifall de anser att de 

arbetar bättre om de får vara med och bestämma vad och hur de ska göra under 

lektionerna. 

   Förutom på frågorna 5, 6, 8, 9 och 10 svarade klasserna i stort sätt gemensamt positivt 

till frågorna om vad de tycker om bildämnet, hur de lär sig bäst, om deras egen förmåga 

och om lärarens betydelse för lärandet. Jag har endast här redogjort för de mest 

anmärkningsvärda svarsresultaten. Jag kommer i det tolkande kapitlet att djupare 

undersöka skillnaden mellan svarsresultaten i årskurserna och vad dessa kan betyda. 

 

2.2 Analys och tolkning av enkäterna 

Jag kommer här att analysera och tolka enkätresultaten. Enkäten innehöll dessutom två 

öppna frågor som jag inte redogjorde för i resultatet eller diagrammen men som jag 

istället kommer tolka i detta kapitel. Syftet med en av dessa frågor var att ge deltagarna 

en chans att säga något mer om undersökningen de precis deltagit i. Den enda som 

kommenterade under denna fråga var en elev från årskurs 8 som ville motivera sitt val 

att kryssa i både ja och nej på fråga 5 och 6. I den första frågan ber jag eleverna beskriva 

bildämnet med tre ord. Detta för att se vad eleven själv associerar ämnet med innan de 

får svara på resten av enkätformuläret. Jag analyserar här enkätresultatet genom ett 

försök att hitta samband och genom tolkning funderar jag över vad dessa samband kan 

bero på. På den första frågan där eleverna fick beskriva ämnet med tre ord svarade de 

flesta i årskurs 7 att det är roligt, kreativt och intressant. Eleverna i årskurs 7 har alltså 

en positiv uppfattning om bildämnet. De beskrivningar av bildämnet som främst dök 

upp hos klassen i årskurs 8 var orden roligt, tråkigt och chill (chill är slang för ordet 

lugnt eller avslappnat). De flesta beskrev det som roligt men fyra elever använde istället 

ordet tråkigt och ytterligare fyra använde ordet chill. Andra ord för att beskriva ämnet 

var ord som utvecklande, intressant, svårt och kreativt. Elevernas uppfattning av 

bildämnet är alltså rätt blandad. Eleverna i klassen i årskurs 9 beskriver bildämnet som 

roligt, svårt och kreativt. Ordet svårt kan tolkas som negativt men bredvid de positiva 
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orden roligt och kreativt så kan det istället tolkas som något positivt. Detta betyder alltså 

att eleverna har en positiv uppfattning om bildämnet.  

   De flesta eleverna i årskurs 7 tycker att bildämnet är roligt och att detta är viktigt. 

Hela klassen anser att de lär sig bättre när de har roligt vilket man kan tolka som en 

anledning till varför de tycker det är viktigt att bild är roligt. På frågan om de tror att de 

kommer ha användning av ämnet i framtiden svarade dock 33 % nej. Nästan alla i 

årskurs 7 tycker alltså att bild är roligt men 33 % tror inte att de kommer ha användning 

av det i framtiden. Svaren från årskurs 8 på frågorna liknar de svar som klassen i årskurs 

7 gav. Dock har antalet elever som inte anser att de kommer ha användning för ämnet i 

framtiden ökat till 45 % och en elev motiverar sitt val att kryssa i både ja och nej med 

att denne inte anser att denne behöver kunskap inom bildämnet för att till exempel bli 

polis. Även om även årskurs 9 verkar ha en positiv uppfattning om bildämnet anser 61 

% att de inte kommer ha användning för bild i framtiden. Även om hela klassen i 

årskurs 7 tycker att det går bra för dem på lektionerna så anser nästan hälften att höga 

betyg i bild inte är viktigt. Samma elev i årskurs 8 som på fråga 5 svarade både ja och 

nej motiverar även sitt val att svara både ja och nej på frågan om denne tycker att det är 

viktigt att få högt betyg i bild. Eleven vill ha bra betyg men anser att man inte behöver 

högt betyg i bildämnet. I årskurs 9 är det hela 72 % som inte tycker att höga betyg i bild 

är viktigt. Över hälften av eleverna i årskurs 7 tycker dessutom att bildlektionerna ska 

vara en paus från de andra ämnena. Även om de flesta elever i årskurs 7 anser att det är 

lättare att arbeta om de får vara med och bestämma så anser 52 % att de inte får det. 

Resultatet på just den frågan är intressant eftersom halva klassen tycker att de får vara 

med och bestämma medan den andra halvan inte tycker att de får det. Detta väcker 

frågan om hur det kan vara så att hälften av klassen upplever samma undervisning så 

olikt från den andra hälften. Däremot håller alla i klassen i årskurs 7 med om att läraren 

tydligt förklarar hur uppgifterna ska gå till och 81 % anser att läraren kan göra ett annars 

tråkigt ämne intressant. I årskurs 8 anser hela 60 % i klassen nu att de inte får vara med 

och bestämma på lektionerna även om majoriteten även i denna klass anser att de 

arbetar lättare då. Nästan hela klassen i årskurs 9 anser att de inte får vara med och 

bestämma på lektionerna. Till skillnad från klassen i årskurs 7 och 8 så anser även ett 

mindre antal (dock fortfarande en majoritet) av eleverna att de arbetar lättare om de får 

vara med och bestämma. 
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   Från årskurs 7 till 9 har alltså den största förändringen skett när det kommer till 

huruvida eleverna ser ämnet som framtidsmässigt betydelsefullt eller inte, huruvida de 

känner att de får vara med och bestämma på lektionerna och om detta gör att de arbetar 

lättare. Ju högre upp i årskursen eleverna kommer desto mindre viktigt blir kunskap 

inom bildämnet i framtiden. Om man ska se detta ur ett progressivt perspektiv såsom 

det tolkas av Christer Stensmo i Pedagogisk filosofi – en introduktion (2007) är detta 

negativt. Enligt den progressiva synen på lärande som jag ställt mig bakom i denna 

studie ska eleverna se lärandet som livslångt (Stensmo 2007, 252). Alltså att man lär för 

livet, vilket inte endast inkluderar framtiden uta även nuet. Även den nya läroplanen 

menar att skolan ska främja en livslång lust att lära hos eleverna (Skolverket 2011, 7). I 

bildämnet på denna skola verkar detta mål inte ha uppnåtts. Det blir dessutom mindre 

viktigt att få höga betyg i bild vilket kan ses som antingen positivt eller negativt 

beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Jag ser på detta genom Peter Gärdenfors 

perspektiv om inre och yttre motivation (Gärdenfors 2010). Att eleverna fokuserar 

mindre på att de ska få bra betyg kan enligt Gärdenfors vara positivt, men endast om det 

beror på att de då istället motiveras av en inre motivation, till exempel då genom lust, 

att de är intresserade av det de lär sig. Om det istället beror på att de inte ser ämnet som 

viktigt så betyder det att de helt enkelt inte har lusten att lära sig då de inte ser någon 

mening med lärandet. Om så är fallet har denna skola inte lyckats med ännu ett av de 

mål som den nya läroplanen satt upp, nämligen det att eleverna ska se mening med den 

kunskap som lär ut och känna lust för livslångt lärande (Skolverket 2011, 14) 

(Skolverket 2011, 7).  

 

3 Intervjuerna 
Syftet med intervjuerna var att ta reda på vad eleverna mer djupgående tycker om 

bildämnet och hur de själva anser att de bäst lär sig nya saker i skolan samt deras 

uppfattning om lärarens undervisningsmetod. Med hjälp svaren på enkätfrågorna och 

min analys av dem kunde jag framställa de frågor under mina intervjuer som 

förhoppningsvis skulle ge svar på denna studies frågeställningar. Jag har precis som i 

enkäten ställt samma frågor till alla deltagare under intervjuerna med eleverna och 

likaså med lärarna (se bilaga 4) men frågorna är dock här öppna för deltagarna att ge 

personliga svar. Detta för att den då semistrukturerade intervjun genom en kvalitativ 
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analysmetod ska kunna ge svar på varför deltagarna har den uppfattning de har om 

bildämnet.  
 

3.1 Resultatet av intervjuerna med eleverna 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för deltagarnas svar under intervjuerna. Jag 

kommer sammanfatta elevernas svar på varje fråga och analysera dessa. Till sist 

kommer jag att redogöra för resultatet på intervjuerna med de två lärarna. När jag 

redogör för lärarnas intervjusvar kommer jag däremot att sammanställa svaren då jag 

ställde samma frågor till endast två personer. Jag kommer referera till eleverna på så vis 

att när jag redogör för intervjun med den första eleven i årskurs 7 så hänvisar jag till 

denne som elev 7:1, andra eleven 7:2 och så vidare. När de kommer till lärarna som 

endast var två kommer jag referera till dem som lärare 1 respektive 2. 

 

3.1.1 Hur trodde du att bildlektionerna skulle bli i början på terminen? 

Elev 7:1 svarade att hon inte hade några speciella förväntningar även om de inte haft 

läraren tidigare men att denne har mer erfarenhet så hon känner att hon lärt sig mycket 

mer. Elev 7:2 som redan har ett stort intresse för ämnet hörde från en släkting att läraren 

skulle vara väldigt bra. Detta ledde till att eleven fick höga förväntningar vilka enligt 

honom uppfyllts då han anser att lektionerna ”varit jättekul”. Elev 8:1 hade positiva 

förväntningar på bildlektionerna innan terminen startade då hon anser att de har en bra 

bildsal och en kompetent lärare och nu när mitten av terminen är förbi känner hon att 

hennes förväntningar blivit uppfyllda. Elev 8:2 förväntade sig att bildlektionerna skulle 

bli roligare eftersom han anser att de fungerar som en rast mellan de svåra ämnena 

såsom engelska och svenska. Även hans förväntningar har uppfyllts vid tidpunkten för 

intervjun. Elev 9:1 förväntade sig i början på terminen att bildlektionerna skulle bli en 

paus från skrivämnen, en sorts vila. Nu när halva terminen har gått känner hon att det är 

roligt men att hon föredrar att arbeta med datorn istället för att rita eftersom hon inte 

anser att hon är duktig på detta. Elev 9:2 förväntade sig mer digitala uppgifter som 

fotografering och liknande. Han tycker det är roligt att arbeta praktiskt och tycker nu när 

halva terminen har gått att det har varit bra variation mellan uppgifterna. 
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3.1.2 Är det något du skulle vilja arbeta mer med eller något du vill ändra på? I så 

fall vad? 

Elev 7:1 svarade att så inte är fallet och att ingen uppgift heller känts onödig. Hon 

tycker att allting tas upp då de har varierande uppgifter så hon tycker inte att de gör 

något i onödan. Att elev 7:1 anser att varierande uppgifter är något positivt stämmer 

överens med Elisabeth Sörhuus uppfattning. Enligt Sörhuus skapas som tidigare nämnt 

lust när eleverna får testa på nya saker eller lösa olika problem vilket då gör 

utbildningen mer spännande (SOU 2000:19 2000, 155). Elev 7:2 håller med om att 

ingenting de gör på lektionerna är onödigt men nämner att han gärna skulle vilja lära sig 

mer om hur man skuggar. Båda eleverna i årskurs 8 tycker inte att det saknas något i 

undervisningen och elev 8:1 anser inte heller att någon uppgift varit onödig. Elev 8:2 

anser däremot att uppgiften där de skulle lära sig rita olika kroppsdelar och skugga var 

onödig men nämnde även att detta troligtvis beror på att han inte har något intresse av 

att rita. Ingen av eleverna i årskurs 9 tycker att det saknas något i undervisningen och de 

har inte känt att någon uppgift varit onödig. 

 

3.1.3 Tycker du att det är viktigt att bild är roligt? 

Båda eleverna i årskurs 7 tycker att det är viktigt att bildämnet är roligt. När jag frågade 

dem varför svarade elev 7:1 att hon gillar bild och nämnde sedan att det är bra att kunna 

om man vill bli konstnär. Elev 7:2 nämnde att vi har en egen fantasi och menade att det 

ska vara roligt för man är inte verksam i bild för att man blir tvingad utan för att det är 

roligt. Eleverna i årskurs 8 är överens om att det är viktigt att bild är roligt. Elev 8:1 ser 

ingen mening med bildämnet om det inte är roligt. Hon tycker att bild nästan är till för 

att det ska vara roligt att göra och att titta på. Elev 8:2 tog upp matematik som ett 

exempel där tiden går sakta och alla börjar prata med varandra för att lektionen är 

tråkig. Eleverna pratar även på bildlektionerna men där går tiden fortare för att man har 

roligt. I årskurs 9 anser elev 9:1 att det är viktigt att bild är roligt då det ska fungera som 

en avkoppling från de andra ämnena. Elev 9:2 tycker att det är viktigt att det finns 

någonting roligt på lektionerna för att man ska fortsätta vara motiverad. 

 

3.1.4 Hur kan man få dig intresserad av att arbeta med en uppgift? 

Jag ställde denna fråga för att försöka ta reda på hur eleverna blir motiverade. Elev 7:1 

svarade att ”de ska ju inte va för tråkigt, å inte heller för roligt för man ska ju kunna 
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jobba alltså ha lite å bita i”. Elev 7:2 svarade att han föredrar när man får göra något till 

sitt eget. Båda eleverna i årskurs 8 anser att de får motivation om de själva får välja vad 

de ska göra och hur de ska utföra en uppgift. För att elev 9:1 ska bli intresserad i en 

uppgift måste hon få välja lite själv hur hon ska göra så att hon kan välja något som hon 

själv tycker är roligt. Elev 9:2 blir intresserad i en uppgift om läraren använder bra 

exempel på folk som inte varit så talangfulla men som ändå fått fram ett bra resultat. 

Han menade att detta ger honom motivation eftersom han då känner att även om han 

inte är så tekniskt kunnig i bild så kan resultatet ändå bli bra. Jag följde upp frågan med 

att fråga dem varför de anstränger sig om uppgiften inte är intressant. Elev 7:1 svarade 

först att hon vill göra så gott hon kan, att hon vill att det ska bli bra och nämner till sist 

att hon vill ha högre betyg. Elev 7:2 tycker att eftersom bildämnet fortfarande är ett 

skolämne så vill han fortfarande ha bra betyg i det men han påpekar hur han redan gillar 

bild eftersom det är roligt att kunna uttrycka sig på olika sätt. Elev 8:1 kan inte sätta sig 

in i rollen om huruvida hon anstränger sig fast hon inte är intresserad i en uppgift då hon 

anser att allt som har att göra med bild redan är intressant. Elev 8:2 skulle anstränga sig 

ändå för att visa att han kan och för betygets skull. Elev 9:1 anstränger sig även om hon 

inte är intresserad för att hon ändå vill göra bra ifrån sig och få ett bra betyg. Om elev 

9:2 inte tycker att en uppgift är intressant så anstränger han sig ändå för att få bra betyg. 

Jag fortsatte på detta spår och frågade dem vilken uppgift som varit roligast respektive 

tråkigast. Elev 7:1 tycker att uppgiften där de skulle illustrera en text och en annan 

uppgift där de fick lära sig rita djur är roligast då hon redan har ett intresse för djur. Hon 

tycker att det var tråkigast att lära sig blanda färger eftersom det inte blev som man ville 

ibland och då fick man börja om. Elev 7:2 tycker också att det var tråkigast att lära sig 

blanda färger men påpekar ändå betydelsen av att kunna det. Den uppgift som var 

roligast tycker även han var att lära sig att rita djur och hur de är uppbyggda men han 

föredrar även att få rita fritt eftersom man då får använda sin egen fantasi hela tiden. 

Elev 8:1 tycker att uppgiften där eleverna hade ett miljötema var roligast då hon fick 

välja mellan en massa olika material och arbeta med dessa. Hon anser inte att bildämnet 

har någon tråkig uppgift. Elev 8:2 tycker att det var roligast att arbeta med lera för att 

man fick bestämma mycket själv om hur det skulle se ut och sedan var det även roligt 

att se hur de andra elevernas lerfigurer blev. Den uppgift han uppfattar som tråkigast var 

när de skulle lära sig skugga men han medgav att det ändå är bra att kunna. Den uppgift 

som elev 9:1 gillade mest var den där de skulle göra en kort film eftersom hon tycker att 
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det var roligt att arbeta med och hon fick arbeta i grupp vilket hon gillar. Den uppgift 

hon tycker sämst om var när de skulle rita ett mönster till framsidan på deras mappar 

och när de skulle rita självporträtt eftersom hon inte trodde att det skulle bli likt. Även 

elev 9:2 föredrog filmuppgiften och tycker att den var roligast medan mönstret till 

framsidan på mappen var tråkigast då han anser att det var väldigt ”repeterande å göra 

en sak, på ett helt papper”. 

 

3.1.5 Varför tror du ni lär er bild i skolan? 

Jag försökte med denna fråga ta reda på hur pass medvetna eleverna är om bildämnets 

betydelse i utbildningen. Elev 7:1 anser att bild är bra att kunna ifall man vill bli 

konstnär eller bildlärare. På följdfrågan om hon anser att bild är ett lika viktigt ämne 

som matematik är hon inte säker då hon tycker att det beror just på vad man vill satsa på 

för yrke. Även elev 7:2 ser bildämnet som yrkesmässigt betydelsefullt men nämner även 

att det är bra att kunna rita rätt om man ska förklara någonting på papper. Han tycker 

inte att bild är lika viktigt som matematik eftersom det är ett av huvudämnena som man 

måste kunna. Bildämnet behöver man inte kunna eller ha högst betyg i men eftersom 

han uppfattar ämnet som roligt så blir det även ändå viktigt. Elev 8:1 tror att de lär sig 

bild för att man måste ha fantasi kvar när man blir äldre för att kunna uppfinna nya 

saker. Hon anser även att bild är lika viktigt som matematik eftersom hon själv tycker 

att det är roligt och dessutom att det är viktigt för kulturens skull. Elev 8:2 anser att de 

lär sig bild för att bli mer kreativa och smartare då de tränar andra hjärnhalvan men han 

tycker inte att bild är lika viktigt som matematik då han menade att man har mer nytta 

av matematiken i yrkeslivet än bild ifall man inte satsar på att bli konstnär eller målare. 

Båda eleverna i årskurs 9 anser att de lär sig bild för att det är bra att ha om man sedan 

vill läsa vidare eller satsa på något yrke inom ämnesområdet. Ingen av de båda eleverna 

anser att bild är lika viktigt som matte för att de tycker att man i framtiden har mer nytta 

av det man lär sig i matematiken. 

 

3.2 Resultatet av intervjuerna med lärarna 

Intervjun med lärarna började med att de fick frågan om vilka förväntningar de har på 

sina elever i deras lärande. Lärare 1 förväntar sig att de ska kunna ta instruktioner, göra 

sitt bästa, vara kreativa och ha roligt. Lärare 2 förväntar sig att eleverna ska göra sitt 

bästa utifrån sina egna förutsättningar och förhoppningsvis hitta något i undervisningen 
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som de känner att de kan bemästra. Om eleverna inte uppfyller deras förväntningar 

försöker lärare 1 att inspirera dem mer och hjälpa dem att hitta lösningar för att gå 

vidare. Lärare 2 sätter fokus på kommunikation mellan elev och lärare, lärare och 

klassföreståndare och samtal med föräldrar om eleven har det svårt i undervisningen. 

   På frågan om varför de tror att vissa elever inte orkar med skolan svarade lärare 1 att 

det ställs alltför höga krav på eleverna eller att de saknar vissa kunskaper som behövs. 

Lärare 2 menade att det kan bero på mycket, som till exempel sociala problem eller att 

högpresterande elever kan bli för stressade och bränna ut sig själva. För att motivera 

sina elever menade lärare 1 att det måste finnas ro på lektionerna, att det ska vara roligt 

och att de får tydliga instruktioner så att de får känna att de lyckas med något även om 

de inte har så mycket kunskap i ämnet. Lärare 2 anser att det inte är särskilt svårt att 

motivera eleverna när det kommer till bildämnet men om det blir stopp så försöker hon 

diskutera med eleven för att lösa problemet. 

   Lärare 1 tycker det är viktigt att eleverna har roligt på lektionerna för att de lär sig 

bättre då och man måste försöka ge dem bättre självförtroende och självkänsla genom 

att hjälpa dem lyckas och då blir det naturligt roligare. Lärare 2 tycker inte att det är 

viktigt att det ska vara roligt hela tiden då hon menar att visa moment som till exempel 

färglära inte är roligt för alla men det är ändå nödvändigt för att gå vidare och finna 

glädje i det som kommer senare. Hon tycker att det måste vara lite allvar ibland också 

även om det optimala är att det ska vara roligt. 

   Lärare 1 anser inte att bild ska vara en paus från de andra ämnena även om det ses 

som lite friare och man får prata mer men hon tycker ändå att det är lika viktigt som 

vilket ämne som helst. Lärare 2 tycker att det är helt okej att eleverna ser ämnet so en 

paus då hon menar att man behöver en varierad dag för att må bra och då passare en 

paus ifrån de mer teoretiska ämnena. Sedan menade hon att det också handlar om 

mognad och att det oftast är de elever som inte är så högpresterande som ser lektionerna 

som en avslappning. För att eleverna ska uppfatta ämnet som betydelsefullt anser lärare 

1 att det är viktigt att vara väl förbered och ha allt material framme. Sedan ska eleverna 

bedöma varandras och sina egna uppgifter för att de ska förstå det de lär sig. Lärare 2 

menade att det är viktigt att förklara för eleverna vad de har bildämnet till och hur de 

kan använda det i framtiden så att de inte endast gör uppgifterna för görandets skull. 

   Lärare 1 känner att hon har lyckats som lärare när eleverna är intresserade och ivriga 

att lära dig mer. När de har fått bra självkänsla och självförtroende och har roligt. Lärare 
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2 känner att hon har lyckats när eleverna själva känner att de har gjort någonting bra och 

när de hittar något som passar dem. Hon känner även att hon har lyckats om en gammal 

elev kommer tillbaka och talar om för henna att denne fortfarande håller på med bild 

eller liknande. Lärare 1 anser att hon kan bli ännu bättre på att förbereda sina lektioner. 

Hon nämner att hon ibland märker att en uppgift inte alls fungerar i praktiken och då 

väljer hon hellre att avbryta och börja om på nytt än att avsluta en uppgift hon inte 

känner ger något till eleverna. Lärare 2 vill försöka bli lättare att få tag på när hon 

behövs. Detsamma gäller hennes uppgifter så att papper inte behöver skickas hit och dit 

och så att kommunikationen blir lättare mellan lärare, elev och elevens föräldrar. Hon 

anser också att hon kunde bli tydligare och mer invidanpassa sin undervisning och 

komma fram med mer utmanande uppgifter till högpresterande elever. Hon menade att 

det alltid finns någonting som går att förbättra. 

 

3.3 Analys och tolkning av resultatet från intervjuerna med eleverna 

I detta kapitel kommer jag att analysera och tolka resultatet av intervjuerna. Jag kommer 

att kvalitativt tolka de semistrukturerade intervjuerna och undersöka vilka kopplingar 

som finns till de teorier jag redogjort för tidigare. Framförallt Christer Stensmos teori 

om progressivt lärande samt Peter Gärdenfors och Håkan Jenners motivationsteorier. 

Dessutom kommer jag att jämföra intervjusvaren med vad som står i den nya läroplanen 

(Skolverket 2011). Jag kommer redogöra för analysen och tolkningen på samma sätt 

som jag gjorde i resultatet. 

 

3.3.1 Hur trodde du att bildlektionerna skulle bli i början på terminen? 

Elev 7:1 och 7:2 hade båda av ungefär samma anledning positiva förväntningar på hur 

bildlektionerna skulle bli innan de började på högstadiet. Elev 7:1 anser att läraren som 

de nu har är mer erfaren än elevens tidigare lärare vilket enligt 7:1 har lett till att de lärt 

sig mycket mer. Elev 7:2 hade även hört från sin släkting att läraren skulle vara väldigt 

bra. Båda eleverna hade alltså redan från början en positiv förväntan inte endast på 

ämnet utan även på läraren. Bådas förväntningar har dessutom blivit uppfyllda vilket 

ger stöd till teorin om Pygmalioneffekten där positiva förväntningar ger positiva resultat 

(Jenner 2004, 10). Eleverna i årskurs 8 var redan bekanta med läraren och bildsalen. 

Deras redan positiva uppfattning om undervisningen kunde leda till positiva 

förväntningar som enligt dem uppfyllts när halva terminen hade gått. De förväntningar 
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som elev 9:1 hade på bildlektionerna var att de skulle vara en paus från de andra 

ämnena och elev 9:2 förväntade sig mer digitala uppgifter.  

 

3.3.2 Är det något du skulle vilja arbeta mer med eller något du vill ändra på? I så 

fall vad? 

Båda eleverna i årskurs 7 har en positiv uppfattning gentemot bildämnet. Ingen uppgift 

har varit onödig och endast elev 7:2 önskade att de skulle lära sig mer om en viss 

teknik. Enligt eleverna i årskurs 8 saknas inget i undervisningen och det var endast elev 

8:2 som anser att en uppgift var onödig men erkände att detta berodde på att han inte 

funnit något inre motivation vid utförandet. Båda eleverna i årskurs 9 är positiva till hur 

undervisningen ser ut då det är variation på uppgifterna och de får göra sådant som 

intresserar dem. Detta stämmer överens med vad som står i den nya läroplanen om att 

eleverna i undervisningen ska ges ”möjligheter att utveckla kunskaper om hur man 

framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer” 

(Skolverket 2011, 20).  

 

3.3.3 Tycker du att det är viktigt att bild är roligt? 

Båda elever i årskurs 7 tycker att bild ska vara roligt. Elev 7:2 menar att vi har en egen 

fantasi och att bildämnet ska vara ett ämne där man inte gör något för att man måste 

utan för att det är roligt. Båda eleverna i årskurs 8 anser att det är viktigt att bild är roligt 

och elev 8:1 menade till och med att ämnet inte är betydelsefullt om det inte var roligt. 

Elev 8:2 påpekade skillnaden mellan bildämnet och matematik med att bild är ett friare 

ämne och samtidigt roligare vilket gör att tiden verkar gå fortare. Elev 9:1 anser att bild 

ska vara roligt och likgör det med att det ska vara en avkoppling från andra ämnen. Elev 

9:2 poängterar betydelsen av att något på lektionerna ska vara roligt för att han ska bli 

motiverad. Dessa elever vill alltså att undervisningen ska vara individanpassad i den 

mening att den ska utgå från elevernas behov, förutsättningar och intressen precis som 

det står i den nya läroplanen att den ska vara (Skolverket 2011, 8).  

 

3.3.4 Hur kan man få dig intresserad av att arbeta med en uppgift? 

Eleverna i årskurs 7 var överens om att de blir mer motiverade när de har roligt. 

Däremot menade elev 7:1 att det heller inte skulle vara för roligt eftersom det dessutom 

ska vara utmanande. Elev 7:1 likställer här att ha roligt med att någonting är lätt. Det 
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kan tolkas som att hon inte anser att en uppgift kan vara rolig och utmanande på samma 

gång. Detta kan vara ett svar på en av mina frågeställningar om ifall bildämnet inte kan 

vara roligt och samtidigt tas på allvar. Elev 7:1 uppfattning skulle alltså kunna ge stöd 

för Anders Marner forskning som menar att eleverna uppfattar ämnet som roligt men 

inte så viktigt (Marner 2006, 12). Elev 7:2 anser att han blir motiverad när han får göra 

något till sitt eget vilket kan tolkas som att han vill vara med och bestämma hur 

uppgiften ska genomföras. Med tanke på elevens positiva inställning till undervisningen 

skulle i så fall detta uttalande kunna betyda att han är del av den halvan i enkätresultatet 

som anser att eleverna får vara med och bestämma på lektionerna. Båda eleverna i 

årskurs 8 anser precis som eleverna i årskurs 7 att de blir mer motiverade om de får vara 

med och bestämma. För att bli motiverad vill elev 9:1 kunna bestämma själv och få 

välja något som intresserar henne. Hon söker alltså naturligt efter en inre motivation. 

Elev 9:2 finner motivation när läraren tar upp exempel som sänker elevens 

prestationsångest. Eleven har en egen uppfattning om sin egen förmåga och föredrar att 

läraren tar upp exempel som inte hänvisar till en prestation som står över elevens egen 

förmåga. Elev 9:2 menar alltså att han skulle förlora sin motivation om läraren la fram 

en uppgift som eleven själv kände att denne aldrig skulle kunna utföra med ett bra 

resultat. Jag hänvisar här till Anders Marner, Gunilla Welwert, Joanna Giota, Håkan 

Jenner och Peter Gärdenfors som alla har den uppfattningen om att läraren måste vara 

medveten om var eleven befinner sig i sitt lärande för att undervisningen ska bli så 

effektiv som möjligt (Gärdenfors 2010, 108) (Giota 2013, 60) (Jenner 2004, 8) (Marner 

2006, 14) (Welwert 2010, 145). Även om elev 7:1 inte finner någon inre motivation så 

vill hon ändå göra så gott hon kan då hon vill få ett bra resultat. Om hon vill detta för 

sin egen skull eller för någon annans är svårt att tolka men hon nämner sedan att hon 

vill ha högre betyg vilket kan betyda att hon då tar hjälp av en yttre motivation. Elev 7:2 

tar också hjälp av yttre motivation om uppgiften inte upplevs som intressant genom att 

påminna sig själv om att ämnet fortfarande är ett skolämne och att han vill ha bra betyg. 

Däremot verkar han ändå förlita sig till sin inre motivation då han anser att ämnet i sig 

redan är intressant då man kan uttrycka sig på olika sätt. Med tanke på hur pass 

intresserad elev 8:1 redan är i ämnet kunde hon inte svara på hur hon skulle finna 

motivation ifall uppgiften inte är intressant. Hennes redan stora intresse för ämnet 

hjälper alltså elev 8:1 att bevara sin inre motivation genom utbildningen. Elev 8:2 som 

inte har detta redan starka intresse nämnde betyget som en anledning att anstränga sig 
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när den inre motivationen saknas. Finner inte heller elev 9:1 och 9:2 något intressant i 

en uppgift tar även de hjälp av en yttre motivation i form av att hon ska få ett bra betyg. 

När de skulle nämna en uppgift som de tyckt mest om och en de tyckt minst om nämnde 

båda i årskurs 7 en uppgift som redan var kopplad till ett av deras andra intressen. Den 

uppgift de tyckte minst om var när de skulle lära sig blanda färger då det inte alltid blev 

som de ville men elev 7:2 erkände ändå att han förstod att det var bra att kunna. Elev 

8:1 tyckte att en uppgift där hon fick välja mellan olika material var roligast och elev 

8:2 tycker bäst om en uppgift när han får bestämma själv hur det ska se ut. De uppgifter 

där ett naturligt intresse saknades uppfattades även som tråkiga men han kunde ändå 

förstå betydelsen av att utföra dem. Då elev 9:1 gillar att arbeta med film och att arbeta i 

grupp blev filmuppgiften hennes favorit. Uppgiften att rita en framsida till sin mapp och 

att rita självporträtt blev däremot jobbig då hon inte ansåg att resultatet skulle bli bra. 

Här saknas alltså ett självförtroende hos eleven och något som läraren när den upptäcker 

detta enligt nämnda teorier borde arbeta för att förstärka (SOU 2000:19 2000, 32). Elev 

9:2 anser precis som elev 9:1 att filmuppgiften var roligast medan framsidan till mappen 

var tråkigast då han anser att uppgiften var väldigt repeterande. Lust skapas därför 

genom variation vilket gör utbildningen mer spännande (jämför SOU 2000:19 2000, 

155). 

 

3.3.5 Varför tror du ni lär er bild i skolan? 

Båda eleverna i årskurs 7 fokuserade på hur betydelsefullt bildämnet var yrkesmässigt 

även om frågan de fick inte gav någon antydan på att den fokuseringen gällde. Elev 7:2 

förstod ändå att kunskap inom ämnet var bra att ha ifall man behövde förklara något 

genom att rita på papper. Han tycker inte att bild är lika viktigt som matematik då han 

ser matematik som nödvändigt och menar att ett högt betyg i bild inte behövs. Däremot 

anser han att ämnet ändå blir viktigt för honom själv i och med att han redan har ett stort 

intresse för det. Även om elev 7:2 inte ser bildämnet som allmänt viktigt så blev det 

alltså ändå viktigt för honom personligen då han ser en mening med ämnet. Elev 8:1 tog 

upp betydelsen av att bevara fantasin för att kunna uppfinna nya saker när man blir 

äldre. Elev 8:2 var inne på samma spår och påpekade att de skulle bli mer kreativa och 

träna upp andra hjärnhalvan vilket skulle leda till att de skulle bli smartare. Då elev 8:1 

redan har ett stort intresse för ämnet anser hon det som lika viktigt som matematik men 

elev 8:2 som inte har samma intresse för ämnet höll inte med och menade att matematik 
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är mer nödvändigt senare i yrkeslivet såvida man inte vill bli konstnär eller målare. 

Båda elever såg bild som viktigt rent yrkesmässigt men de enda yrken som eleverna 

verkade associera med bildämnet var konstnär eller målare. De anser ändå att matematik 

är viktigare att kunna och ger mer nytta i framtiden. Kanske har de denna uppfattning då 

de tror att kunskap inom matematik leder till mer varierande yrken än bildämnet. En 

framtid inom bildämnet tycks vara ytterst begränsad i elevernas ögon. 

 

3.4 Analys och tolkning av resultatet från intervjuerna med lärarna 

De förväntningar som lärarna har på sina elever är att de ska kunna ta instruktioner, göra 

sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar, vara kreativa, ha roligt och hitta något som 

de känner att de kan bemästra. Lärarnas förväntningar på eleverna är alltså positiva och 

på lärare 2 som undervisar de elever som deltagit i mina intervjuer, märks det att 

Pygmalioneffekten även får stöd här (Jenner 2004, 10). Förväntningar som inte uppfylls 

löser lärarna genom kommunikation vilket stöder teorin om sociala möten som ett 

hjälpmedel i en elevs kunskapsutveckling (Marner 2005, 31) (Stensmo, 2007, 38). 

Lärarna tror att för höga krav, sociala problem och stress påverkar eleverna negativt och 

de väljer att motivera sina elever genom att ge dem ro på lektionerna, göra dessa roliga 

och ge tydliga instruktioner samt bevara en bra kommunikation. Lärare 1 tycker att det 

ska vara roligt och att det blir lättare att arbeta då och påpekar vikten av att försöka 

förbättra elevernas självkänsla och självförtroende vilket går i linje med vad som står i 

den nya läroplanen (Skolverket 2011, 10). Lärare 2 tycker däremot inte att det alltid 

behöver vara roligt och menar att alla uppgifter inte är roliga men ändå nödvändiga för 

att gå vidare till något som är roligt. Hon antyder att ämnet inte kan vara roligt om det 

ska tas på allvar men tycker ändå att det optimala är om det är roligt. Lärare 1 antyder 

att om ämnet ses som en paus från de andra ämnena så ses det heller inte som lika 

viktigt vilket går emot hennes egen uppfattning om ämnet. Lärare 2 tycker däremot att 

det snarare är hälsosamt att eleverna kan se bild som en avkoppling. Dessutom menar 

hon att det handlar om mognad och att det främst är de elever som inte är så 

högpresterande som ser det som avkoppling. Lärarna menar att det är viktigt att vara väl 

förbered och tydlig med varför eleverna lär sig det de lär sig för att de ska kunna se 

ämnet som betydelsefullt. De känner att de lyckats som lärare när de får positiv respons 

från eleverna genom att dessa har roligt, fått förbättrad själkänsla och självförtroende 

samt hittat något som intresserar dem. För att bli ännu bättre vill lärarna bli tydligare, 
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mer förbereda och förbättra kommunikationen med eleverna och deras anhöriga samt 

komma fram med mer utmanande uppgifter till högpresterande elever. Båda lärare är 

medvetna om vad de kan förbättra och är enligt de teorier jag tagit upp på rätt väg för att 

bli ännu bättre lärare till sina elever. 

 

4 Sammanfattning och avslutande diskussion 

 

4.1 Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur högstadieelever i en svensk skola 

idag uppfattar bildämnet, vad denna uppfattning kan betyda för ämnet samt hur dessa 

elever förhåller sig till lust som motivation. Undersökningen utfördes under fyra veckor 

på en skola där tre olika klasser i årskurs 7-9 deltog i en enkät med syfte att ge ett 

generellt svar på undersökningens frågeställningar. Två elever från vardera av dessa tre 

klasser valdes sedan ut för en intervju som mer djupgående skulle uppfylla syftet med 

undersökningen. Olika teorier och perspektiv från insatta forskare testades och fick 

antingen stöd eller motstånd i resultatet av undersökningen. 

   Resultatet blev att eleverna i årskurs 7-9 på denna svenska skola idag har en relativt 

positiv uppfattning om bildämnet. De upptäckter som gjordes gav stöd till både tidigare 

forskning samt undersökningens teoretiska utgångspunkt. Det visade sig att elevernas 

upplevelse av undervisningen berodde mycket på deras primära föreställning om ämnet 

och läraren samt huruvida de kunde koppla sina egna intressen till uppgifterna. Lusten 

som motivation i form av en individualiserad undervisning har lett till en positiv respons 

hos eleverna. De elever som redan har ett intresse för ämnet hade också lättare att finna 

och använda sig av sin inre motivation i undervisningen. De såg dessutom ämnet som 

mer värdefullt än de elever som inte hade denna inre motivation. Elever som istället 

drevs av en yttre motivation i form av framför allt att de var framtids- och 

betygsorienterade, uppfattade inte ämnet som lika viktigt som andra skolämnen även 

om de flesta uppfattade det som lustfyllt. Detta verkar bero på att eleverna inte tycks se 

bildämnet som nödvändigt varken för nuet eller för deras framtid. Bildläraren som 

undervisar dessa elever förklarade hur denne tydligt försökte förmedla ämnets relevans 

för sina elever. Dock visar elevernas respons på enkäten och intervjuerna att hon ännu 

inte lyckats förmedla detta.  
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   Slutsatsen blev att många elever trivs på bildlektionerna och till stor del kan uppskatta 

de uppgifter som läraren lägger fram och tydligt förklarar hur de ska gå till så att 

eleverna förstår vilket går i linje med innehållet i den nya läroplanen (Skolverket 2011). 

Då eleverna är så pass yrkesmässigt framtidsfokuserade blir dock lärandet endast 

nödvändigt om det kan hjälpa dem att få ett yrke i framtiden. Om ett ämne inte på 

absolut nödvändigaste sätt kan hjälpa eleverna i framförallt sina framtida yrken så 

spelar det inte någon stor roll hur lustfyllt de än uppfattar undervisningen. Ett ämne som 

i deras ögon är vitalt för deras framtida yrkesliv blir på så sätt mer betydelsefullt. I alla 

fall på denna skola ligger fokuset på framtiden vilket i och för sig stämmer överens med 

den nya läroplanen (Skolverket, 2011 9). Dock är det enligt den nya läroplanen även 

skolans uppgift att främja en livslång lust hos eleverna att lära (Skolverket 2011, 7) och 

skolans uppgift att individanpassa undervisningen så att alla elever finner mening med 

sitt lärande (Skolverket 2011, 8) (Skolverket, 2011 14). 

 

4.2 Diskussion 

Jag kommer i detta kapitel att diskutera det som denna undersökning kommit fram till 

och huruvida mina frågeställningar har blivit besvarade. 

 

4.2.1 Hur uppfattas ämnet bild i en svensk skola idag av eleverna i åk 7-9 och 

deras lärare? 

Denna frågeställning var min utgångspunkt för en del av undersökningen. Det blev klart 

att elevernas uppfattning av bildämnet är allmänt positiv. De flesta elever i de klasser i 

årskurs 7, 8 och 9 som deltog i undersökningen anser att bild är och ska vara ett roligt 

ämne. Enligt tidigare nämnd forskning och teorier uppfattar eleverna ämnet positivt om 

läraren lyckas individanpassa undervisningen så väl som möjligt (Peter Gärdenfors 

2010, 73) (Gunilla Welwert 2010, 145) (Joanna Giota 2013, 60). Lärare 2 nämnde i 

intervjun att ett av hennes yrkesmål är att hjälpa alla elever att hitta något inom 

bildämnet som passar just dem. Hon hade den uppfattningen att alla inte kan bemästra 

allt men att alla kan bemästra något och att det är hennes jobb som lärare att hjälpa sina 

elever att hitta detta något. Båda lärarna som intervjuades hade mestadels positiva 

uppfattningar om sina elever. När det kommer till lärare 2 som undervisade de elever 

som deltog i undersökningen blir det uppenbart att hon delvis lyckats med sitt mål. Alla 
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elever hade inte en positiv uppfattning av ämnet men majoriteten hade det ändå vilket 

kan ses som något positivt. Båda lärarna är medvetna om att de kan förbättra sina 

undervisningsmetoder och även om lärare 2 inte lyckats få med sig alla sina elever så är 

hon ändå en väldigt bra bit på vägen med tanke på att ingen undervisningsmetod är 

perfekt (Gärdenfors 2010, 108). Under mina observationer av hur bildlektionerna går till 

märkte jag dock att något som hon kunde arbeta mer med var vad lärare 1 tog upp om 

självkänsla och självförtroende (Skolverket 2011, 10). Det var många elever på 

högstadiet som tydligt saknade dessa egenskaper då en gemensam suck hördes från 

eleverna när lärare 2 presenterade vissa uppgifter. En av dessa var att eleverna skulle 

skapa två självporträtt, ett skapat med olika material och ett fotografi. Som det visar sig 

i min intervju med en av eleverna i årskurs 9 så var denna uppgift direkt bemött med 

motstånd då ett av kriterierna var att porträttet, där de skulle arbeta analogt (till exempel 

med antingen lera eller vattenfärg), skulle vara likt dem själva. Elev 9:1 hade inget 

självförtroende för sin egen förmåga att lyckas utföra denna uppgift på ett 

tillfredställande sätt. Lärare 2 försökte ändå lugna eleverna med att visa med hjälp av 

olika exempel att porträttet inte behövde vara realistiskt så länge man såg att det 

föreställde just den eleven. Dock vittnar elev 9:1 om att lärare 2 inte lyckats fullt ut med 

att framföra detta.  

   Högstadieelevernas uppfattning av ämnet på denna skola är alltså som sagt mestadels 

positiv då de flesta tycktes trivas på lektionerna och med hur undervisningen ser ut samt 

att de alla anser att läraren är kompetent. Som med allt annat och som lärarna själva var 

medvetna om så finns det alltid något som kan förbättras. Lärarna själva ser ämnet de 

lär ut som meningsfullt och nämnde båda hur de försöker framföra dess betydelse för 

eleverna. 

 
4.2.2 Uppfattas ämnet bild som oseriöst om det är roligt?  

Om man ska tolka det som att bild inte kan tas på allvar om det samtidigt uppfattas som 

roligt så blev resultatet delat mellan de två lärare som deltog i intervjun. Lärare 1 anser 

som sagt att bild ska vara roligt men verkar inte se detta som ett hinder för att det 

samtidigt ska kunna uppfattas som betydelsefullt av eleverna. Lärare 2 verkar dock inte 

hålla med detta då hon inte tycker att ämnet ständigt behöver vara roligt då hon 

uttryckte sig såhär på intervjufrågan.  
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”Jag tror inte att det behöver vara roligt alltid, ibland måste man hitta allvar också.” – 

Lärare 2 

 

Lärare 2 ger alltså sitt svar på min frågeställning då jag tolkar det som att hon genom 

detta uttalande skiljer på roligt och allvar. Roligt och allvar verkar inte gå ihop enligt 

denna lärare. Hennes uppfattning stämmer därför överens med Anders Marners 

forskning (Marner 2006, 12). Däremot påpekar hon att det optimala är att det ska vara 

roligt men att detta inte är nödvändigt. 

   Hur eleverna ställde sig till denna fråga var inte lika tydlig men i min analys och 

tolkning av resultatet på enkäten och intervjuerna så beror det på hur man ser på vad 

som gör att ett ämne uppfattas som seriöst. De flesta elever som deltog i 

undersökningen beskrev ämnet som roligt och för de elever som redan hade ett intresse 

för ämnet blev det dessutom betydelsefullt. De elever som däremot saknade detta 

intresse verkade heller inte så väldigt betygsorienterade. Antalet som ansåg att höga 

betyg i bildämnet inte var viktigt ökade från årskurs 7 till 9. Med tanke på hur pass 

betygsorienterade eleverna annars var tolkar jag det som att de inte ser ämnet som 

viktigt då höga betyg i bildämnet inte anses som viktigt. När de fick frågan om ifall de 

tror att de kommer ha användning av det de lär sig i ämnet i framtiden svarade dessutom 

majoriteten nekande. Majoriteten av de elever som deltog i intervjuerna anser som 

nämnt även att bildämnet inte är lika viktigt som matematik då de anser att de kommer 

ha mer nytta av matematiken i framtiden såvida de inte vill bli konstnärer eller målare. 

Dessa högstadieelever verkar alltså vara väldigt yrkesmässigt framtidsfokuserade. Om 

ett ämne inte kommer vara till hjälp i deras framtida yrkesliv ser de inte ämnet som lika 

betydelsefullt som andra mer yrkesförberedande ämnen. Dessa elever har alltså inte 

förstått meningen med lärandet utöver att det ska förbereda dem i sina framtida yrkesliv 

vilket går emot det som står i den nya läroplanen (Skolverket 2011, 7).  

   På en av de föreläsningar jag deltog i på mitt universitet fick vi rangordna vad vi 

tyckte var viktigast att lära ut till eleverna. Jag satte då just mer fokus på deras framtida 

yrkesliv som något som jag ansåg behövdes mer av men jag hade utgått ifrån min egen 

skolgång. Jag trodde att jag hade en bra idé om vad det behövdes mer av i 

undervisningen då det fortfarande inte är så länge sedan jag själv gick på gymnasiet. 

Efter att ha observerat högstadieeleverna, gått igenom enkätresultat och intervjuer har 

jag nu förstått att fokus på ett framtida yrke är det sista som det behövs mer av i den 
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svenska skolan. Eleverna är så otroligt fokuserade på framtiden och vad som krävs för 

att de ska få det yrke de vill ha att andra typer av lärande hamnar i skuggan. Den 

personliga meningen med lärandet som lust som motivation främjar faller bort. Den nya 

läroplanen menar att eleverna ska förberedas inför framtiden (Skolverket 2011, 9). Den 

menar dock även att skolan ska främja deras lust till livslångt lärande (Skolverket 2011, 

7) vilket går i linje med den progressivistiska utbildningsfilosofin jag ställt mig bakom 

(Stensmo 2007, 252).  

   Lärare 2 förklarar i intervjun hur hon försökt legitimera bildämnets relevans men 

elevernas uppfattningar vittnar om att hon ännu inte har nått detta mål. Då eleverna ändå 

anser henne som kompetent kanske deras fokus på framtiden istället beror mer på det 

nya betygssystemet? Alla elever får ta del av kriterierna för betygen men kanske har 

detta fokus på betyg i och med det nya systemet satt det livslånga lärandet i skuggan? 

Kanske leder denna fokus till att eleverna endast tar till sig den kunskap som enligt 

kriterier ska leda till det rätta yrket? All annan kunskap blir överflödig. Det var till 

exempel endast en av eleverna som intervjuades som förklarade hur kunskap inom 

bildämnet var bra förutom att det krävdes om man satsade på ett visst yrke. Trots att 

eleverna förstod att de uppgifter som de inte tyckte var intressanta ändå gav dem nyttig 

kunskap såg de endast denna kunskap som nyttig om de ville satsa på ett yrke inom 

området.  

   De elever som inte redan har ett intresse för bildämnet och inte heller vill bli 

konstnärer ser alltså inte ämnet som lika viktigt som till exempel matematik fast att de 

har mer roligt på bildlektionerna. Ger ämnet dem alltså ingenting yrkesmässigt tas det 

heller inte på allvar. Att ämnet ses som oseriöst för att det dessutom är roligt har jag 

dock inte sett någon koppling mellan. Då de teoretiska och till synes yrkesförberedande 

ämnena ofta inte direkt ses som roliga skulle dock detta kunna betyda att eleverna tror 

att om ämnet är tråkigt så måste det betyda att det är viktigt. Om de tycker att det är 

viktigt då det kommer hjälpa dem i att få det yrke de vill ha i framtiden så blir de på så 

sätt motiverade att prestera i ämnet genom denna yttre motivation. 

 
4.2.3 Anser bildlärarna att deras yrke avprofessionaliseras om eleverna uppfattar 

bildämnet som roligt och avkopplande? 

Denna frågeställning fick inget klart svar i intervjun med lärarna då de inte var överens 

om hur det verkligen stod till med detta. Lärare 1 anser att bild nästan självklart ska vara 



 

 

 

 36 

roligt för eleverna men menar att detta inte ska betyda att det dessutom ska ses som en 

paus mellan de mer teoretiska ämnena. Hon menar att ämnet då inte kan ses som 

betydelsefullt av eleverna. Jag tolkade detta som att hon menade att hennes yrke då 

avprofessionaliseras då hennes elever inte tar det på allvar om de samtidigt ser det som 

en paus vilket stämmer överens med den tidigare forskningen (Marner 2006, 12) 

(Lindström 2009, 27). Lärare 1 förmedlar tydligt sin egen åsikt att ett ämne som ses som 

en paus är ett ämne som inte är lika viktigt som andra skolämnen. Däremot erkänner 

hon att bildämnet är friare än andra ämnen men tycker inte att detta betyder att det ska 

ses som en paus. 

   Lärare 2 tycker däremot att det till och mer kan vara positivt att eleverna ser 

bildlektionerna som en avkoppling. Som nämnt ser hon det som hälsosamt att eleverna 

får en varierad dag i skolan och tycker det är okej om de känner att de kan varva ner på 

hennes lektioner mellan de mer teoretiska ämnena. Hennes uppfattning stämmer på så 

sätt överens med de argument som tas upp i Lars Lindström och Monica Lindgrens 

forskning om att de estetiska ämnena ska utgå från elevens behov av en balanserad 

skoldag (Lindström 2009, 27) (Lindgren 2006, 107). Då bildlektionerna blir en plats 

utan ämnesspecifikt lärande och en plats där eleverna kan varva ner skulle man enligt 

enligt Anders Marners perspektiv kunna se detta som en avprofessionalisering (Marner 

2006, 6). Jag ifrågasätter dock detta perspektiv då jag anser att bildämnet som på denna 

skola var väldigt praktiskt inte behöver jämföras med de teoretiska ämnena. Att 

eleverna kan varva ner på bildlektionerna kan faktiskt ses som positivt då den nya 

läroplanen menar att eleverna ska trivas och känna trygghet i skolan (Skolverket 2011, 

10). De kan då slappna av och lättare öppna upp för att bli mer inre motiverade genom 

att tillföra sina egna intressen i det de gör såsom att lyssna på sin favoritmusik. Jag själv 

känner mig till exempel som mest inspirerad när jag lyssnar på musik. Att ett intresse 

ska skapas är faktisk något man ska sträva efter enligt ämnets syfte för årskurserna 7 till 

9 i den nya läroplanen (Skolverket 2011, 20).  

 
4.2.4 Vad motiverar eleverna att prestera i bildämnet och vad säger den nya 

läroplanen om lust som motivation? 

Svaret på denna frågeställning har jag i stort sett redan diskuterat under rubriken för den 

andra frågeställningen. Eleverna som redan har ett stort intresse för ämnet styrs således 

av en inre motivation vilket naturligt får dem att vilja göra bra ifrån sig. De elever som 
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inte har detta naturliga intresse motiverar sig själva att ändå prestera för betygets skull. 

Dock är det inte många av eleverna som anser att ett högt betyg i bild är viktigt och med 

tanke på hur pass framtidsfokuserade de yrkesmässigt är så tolkade jag som sagt detta 

som att de inte tycker att ämnet är viktigt ur detta perspektiv. Då de flesta däremot 

tycker att bildlektionerna är roliga får jag hoppas att de ändå vill prestera tack vare detta 

bidrag till en inre motivation. De flesta eleverna påstod även att de blir mer motiverade 

när de har roligt. Detta skulle kunna betyda att lust som motivation, där undervisningen 

tar hänsyn till elevernas olika intressen, erfarenheter och behov är något att satsa på. Det 

kanske är den allmänna inställningen att något som är roligt inte kan tas på allvar som 

sätter stopp för att lust som motivation ska ses som en relevant undervisningsmetod? 

Det som jag har upptäckt när jag undersökt vad den nya läroplanen säger om lust som 

motivation är att varje elev har rätt att i skolan få känna ”växandets glädje och få erfara 

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 

(Skolverket 2011, 10). Läraren ska dessutom se till att alla elever får inflytande i 

undervisningens innehåll och arbetsmetoder (Skolverket 2011, 15). En kontroll över sitt 

lärande är, enligt Peter Gärdenfors tolkning av Reinhard Pekruns teori Control Value, 

en av de faktorer som skapar lust för lärandet (Gärdenfors 2010, 72).  Den nya 

läroplanen menar dessutom att lek och skapande arbete är viktiga delar i det aktiva 

lärandet. Leken har särskilt stor betydelse under de tidiga skolåren för elevernas 

förmåga att ta till sig ny kunskap (Skolverket 2011, 9). Jag tolkar detta som att den nya 

läroplanen menar att lust som motivation är en undervisningsmetod som ska användas 

för att eleven ska finna en personlig mening med lärandet där denne lär sig för sin egen 

skull. I och med elevernas allmänna uppfattning om att endast kunskap som leder till ett 

framtida yrke är nödvändig, faller tyvärr denna personliga mening med lärandet som 

lust som motivation kan ge.  

   När jag gav ut enkäten valde jag mer för min egen nyfikenhets skull att låta eleverna 

kryssa i om de var en kille eller en tjej. Resultatet mellan könen visade sig vara rätt 

intressant men då jag aldrig hade kunnat redogöra för även detta perspektiv i denna 

undersökning ger jag det som ett förslag till fortsatt forskning. Den information jag fått i 

mina intervjuer har varit mycket givande men hade jag haft mer erfarenhet av hur 

intervjuer går till tror jag att jag hade fått ut ännu mer intressant information. I min egen 

undersökning tog jag dessutom aldrig del av hur eleverna faktiskt presterade i ämnet. 

Hade jag även fått analysera denna information tror jag att min undersökning kunnat ge 
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ännu mer. Dock anser jag att jag har lyckats med att ge ett aktuellt perspektiv på hur 

lärandesituationen ser ut på en svensk skola idag.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Informationsbrev till föräldrarna 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Johanna Eckerbom och jag studerar på lärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag håller just nu på att göra min VFU (praktik för att bli 

lärare) i ert barns klass. I min utbildning ska jag även genomföra ett självständigt arbete 

i form av en uppsats. Denna undersökning, som jag kommer att göra nu i höst handlar 

om elevernas ser på bildämnet i dagens skola samt om hur man kan motivera eleverna i 

deras lärande.  

 

Under min VFU, som pågår under fyra veckor, kommer jag att vara med på ert barns 

bildlektioner för att se och undersöka deras lärande. Jag kommer även att ge ut en enkät 

till eleverna och välja ut två elever som jag kommer att intervjua. Intervjuerna kommer 

spelas in (bara ljudet) för att jag lättare ska kunna arbeta med dem och för att jag ska 

kunna ta med exakt vad eleverna har sagt. 

  

Jag utgår i min undersökning från de forskningsetiska principerna (www.vr.se) vilket 

betyder att ingen som inte har med undersökningen att göra kommer kunna identifiera 

vilka som deltagit eller vilken skola den utförts på. Skola, barn eller lärares riktiga namn 

kommer inte att användas i uppsatsen. Det godkända arbetet kommer att finnas 

tillgänglig för allmänheten.  

    

Om ni har frågor eller inte vill att ert barn ska delta i undersökningen är ni välkomna att 

kontakta mig via e-mail (mailadress) eller via telefon (mobilnummer) senast den 20 

oktober. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Johanna Eckerbom 
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Bilaga 2: Enkäten 

 

Lärande inom bildämnet 
 

Denna undersökning handlar om vad du som elev tycker om bildämnet och hur viktigt 

du tycker det är att ha roligt när du lär dig nya saker. Detta är en chans för dig att säga 

vad du verkligen tycker om bildämnet eftersom du är helt anonym och ingen kommer 

veta vad just du har svarat. Tack för att du hjälper mig i denna undersökning. 

 

Vilket år är du född?   _________ 

 

Är du: 

Kille     Tjej  

 

1. Beskriv bildämnet med tre ord: 

__________________________________________ 

 

2. Är bild ett roligt ämne?                                            Ja     Nej  

 

3. Är det viktigt att bild är roligt?                                Ja     Nej  

 

4. Lär du dig nya saker lättare om                               Ja     Nej  

du samtidigt har roligt? 

 

5. Tror du att du kommer ha användning                    Ja     Nej  

av det du lär dig i bild i framtiden?                                          

 

6. Tycker du att det är viktigt att få                             Ja     Nej  

höga betyg i bild?                             

 

7. Tycker du att det går bra för dig på  Ja     Nej  

bildlektionerna?                                  
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8. Ska bildlektionerna vara en skön paus från            Ja     Nej  

de andra ämnena? (till exempel Matematik?)                         

 

9. Får du vara med och bestämma hur  

lektionerna och uppgifterna ska se ut?                        Ja     Nej  

 

10. Är det lättare att jobba om du får vara  

med och bestämma vad och hur du ska göra?            Ja     Nej  

 

11. Förklarar läraren vad du ska göra                         Ja     Nej  

så att du förstår?  

 

12. Kan läraren göra ett tråkigt ämne                         Ja     Nej  

intressant? 

 

Har du något mer du vill säga om undersökningen eller frågorna får du gärna skriva det 

här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 3: Enkätresultatet 
 

Årskurs 7: 

 

 

Årskurs 8: 
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Årskurs 9: 

 
Bilaga 4: Intervjuerna 

 

Intervjufrågor – elever 
1. Hur trodde du att bildlektionerna skulle bli i början på terminen? 

1.1 Vad tycker du om bildlektionerna nu när halva terminen har gått? 

2. Är det något du skulle vilja arbeta mer med eller något du vill ändra på? I 

så fall vad? 

2.1 Är det någon uppgift du tycker inte alls behövdes? I så fall vilken och varför? 

3. Tycker du att det är viktigt att bild är roligt? 

3.1 Om ja: Varför är det viktigt? 

3.2 Om nej: Varför är det inte viktigt? 

4. Hur kan man få dig intresserad av att arbeta med en uppgift? 

4.1 Varför anstränger du dig i en uppgift om du inte tycker den är intressant? 

4.2 Vilken uppgift har varit roligast och varför? 

4.3 Vilken uppgift har varit tråkigast och varför? 

5. Varför tror du ni lär er bild i skolan? 

5.1 Tycker du att bild är lika viktigt som till exempel matematik? 

5.1.1 Om ja: Varför? 

5.1.2 Om nej: Varför inte? 
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Intervjufrågor	  –	  lärare	   

1. Vilka förväntningar har du på dina elever i deras lärande i bildämnet? 

1.1 Vad gör du när en elev inte uppfyller dina förväntningar? 

2. Varför tror du att vissa elever inte orkar med skolan? 

2.1 Vad gör du för att motivera dina elever? 

3.   Tycker du att det är viktigt att eleverna har roligt när de lär sig? 

3.1 Varför? 

3.2 Varför inte? 

4.   Vad tycker du om att vissa elever anser att bildämnet ska vara en paus från 

andra ämnen? 

4.1 Vad gör du för att eleverna ska uppfatta bildämnet som betydelsefullt i 

undervisningen? 

5.   När känner du att du har lyckats som lärare? 

5.1 På vilka sätt anser du att du kan göra bättre? 
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Abstrakt 
Syftet med denna konstnärliga studie är att undersöka och försöka ge svar på vad för 

slags kunskap som är betydelsefull. Studien utgår från en utbildningsfilosofi kallad 

progressivism som i lärandet fokuserar på elevperspektivet. Progressivism menar även 

att vi lär för hela livet och inte endast för att förbereda oss inför framtiden. Denna studie 

utgår dessutom från Damian Woetzel och Mae C. Jemisons tankar om relationen mellan 

vetenskap och konst och vad som är betydelsefull kunskap. Den gestaltande delen är en 

estetisk lärprocess som utgörs av en illustration inspirerad av en bilduppgift eleverna i 

den tillhörande empiriska studien fick utföra. Motivation genom lust har styrt skapandet 

av denna gestaltning. Resultatet av illustrationen försöker ge svar på syftets 

frågeställningar samt ge ett vidgat perspektiv på betydelsefull kunskap. 

 
 
Nyckelord 
Kunskap, progressivism, estetiska läroprocesser, konst, vetenskap 

 
Tack 
Ett stort tack till min handledare, Beatrice Persson som väglett mig genom denna 
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1 Inledning 

Enligt den nya läroplanen (Skolverket 2011) är det skolans uppgift att ”främja alla 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket 2011, 7). 

Skolan ska även ”bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet” (2011, 13). Lärarens 

uppgift är att eleverna ska uppleva att ”kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt” (2011, 14). Allt detta tyder på att eleverna ska se allt 

lärande som betydelsefullt. Den nya läroplanen menar dock även att ”skolan ska ansvara 

för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning” (2011, 

13). Enligt den nya läroplanen ska alltså skolan främja elevernas lärande av kunskap 

som anses nödvändig för att de ska kunna leva i samhället. Dessa nödvändiga kunskaper 

ska även förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Skolans uppgift blir då att förbereda 

eleverna inför framtiden och detta görs genom inlärning av nödvändig kunskap. Det 

nämns dock inte hur denna nödvändiga kunskap definieras. Det nämns endast att en 

aktiv diskussion om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden är nödvändig för att 

främja elevernas lärande (2011, 10). Det kan alltså tolkas som att den nya läroplanen 

menar att vissa kunskaper är viktigare än andra. Denna uppfattning blir min 

utgångspunkt i denna konstnärliga studie. 

 

1.1 Ämnesval 

Denna konstnärliga studie ska ses som ett svar på det tillhörande självständiga arbetet 

som bland annat handlar om elevernas uppfattning av bildämnet och lust som 

motivation. Den slutsats som drogs i det självständiga arbetet var att kunskap som inte 

skulle hjälpa eleverna få det yrke de satsade på uppfattades som onödig kunskap även 

om de har roligt när de lär sig. Eleverna som deltagit i studiens intervjuer förklarade till 

exempel hur bildämnet inte uppfattades som lika viktigt som matematik. De menade att 

man hade mer användning av matematik i framtiden och främst för att få det yrke man 

ville ha. Den kunskap som undervisning i bildämnet kan ge anses alltså idag mindre 

viktig än den kunskap som kan ges inom matematiken. Det är ingen nyhet att bildämnet 

uppfattas som mindre viktigt än matematikämnet. De estetiska ämnena har länge fått 

argumentera för sin relevans i utbildningen. Dock har resultatet på mitt självständiga 

arbete fått mig att försöka fundera på en lösning till detta problem. Förslaget på 
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lösningen har jag valt att bli min gestaltning till denna konstnärliga studie och som ska 

ses som ett svar på det självständiga arbetet. Jag funderade länge på hur jag ville svara 

på elevernas syn på kunskap men kände att jag inte kom någonvart. Jag förde därför en 

lång diskussion med min mamma och där kom min första idé till en gestaltning fram. 

Jag tänkte gestalta olika yrken där man inte kan tänka sig att kunskap inom bildområdet 

kan komma till användning. Jag hade blivit påverkad av en elev som nämnde polisyrket 

som ett yrke som inte hade någonting att göra med bildämnet. Detta var då ett av de 

yrken som först cirkulerade i mitt huvud. Jag hade dessutom tänkt rada upp de 

kunskaper som man lär sig och utvecklar i bildämnet bredvid varje yrke för att visa hur 

de används. Ett av dessa skulle till exempel vara kreativitet och fantasi. När det dock 

kom till att sätta sig ner och skissa började jag tveka. Min grundidé kändes för tunn. Det 

fanns inget riktigt motiv till varför jag skulle gestalta hur kunskapen kan användas. Jag 

kunde lika gärna skriva ner det i text och få fram samma budskap. Jag fick helt enkelt 

tänka om. Nästa idé som jag fick var snarlik den första. Jag började leta efter citat om 

kunskap och konst från olika sidor på Internet. Min tanke var att jag istället skulle 

sammanställa olika citat som har det budskap jag vill förmedla och i bild även gestalta 

dessa. Jag hittade många bra citat men det var ett som stod ut extra när jag tittade 

närmre på personen bakom citatet. Citatet och dessutom personen bakom det var 

perfekta för min idé om att all kunskap är betydelsefull. I mina tidigare funderingar 

hade jag även råkat tappa ett av min studies grundsyften, nämligen lust som motivation. 

Jag hade försökt men inte lyckats hitta en koppling för att inkludera båda grundsyften i 

min gestaltning. Av en ren slump, i upptäckten av detta citat, slog det mig plötsligt till 

slut. Under min empiriska undersökning som jag redogör för i det självständiga arbetet 

fick eleverna en uppgift att illustrera en text. Lust som motivation användes i denna 

uppgift då texten var valfri, det kunde vara ett citat, en låttext eller en dikt. De fick även 

illustrera vad de ville, det enda de skulle tänka på var att bilden skulle uttrycka textens 

betydelse. Eleverna fick här alltså möjlighet att själva välja en text som intresserar dem 

och illustrera denna. Ett genuint engagemang genom lust skapades alltså här då eleven 

får kontroll över sitt eget skapande och utgå från sina egna intressen. Jag har därför valt 

att illustrera detta valda citat då dess betydelse ligger i intresse för det jag vill uttrycka i 

denna gestaltning. Dessutom så är illustration ett tillvägagångssätt som alltid har legat 

mig varmt om hjärtat. Jag anser därför att lust som motivation kommer med i min 

gestaltning och det känns som en naturlig koppling. Mitt val av gestaltning är alltså att 

gestalta ett citat som uttrycker en syn på kunskap för att ge en respons på resultatet i den 
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vetenskapliga rapporten där utförandet sker genom en estetisk lärprocess med lust som 

motivation.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna gestaltning är att försöka visa hur all kunskap är betydelsefull och att 

man inte ska behöva värdera olika typer av kunskap olika högt. För att uppnå detta syfte 

undersöks frågorna: 

• Vad är betydelsefull kunskap? 

• Vilken betydelse har kunskap som erhålls i bildundervisningen jämfört med 

kunskap som erhålls i mer teoretiska ämnen? 

• Hur kan estetiska lärprocesser generera kunskapsutveckling? 

 

1.3 Forskningsöversikt 

 

1.3.1 Kunskap 

Christer Stensmo redogör för fyra olika utbildningsfilosofier i Pedagogisk filosofi – en 

introduktion (2007). Den utbildningsfilosofi som jag förhåller mig till i denna 

gestaltning är progressivism. Progression betyder framsteg och filosofins tanke är att 

skolan i lärandet ska utgå ifrån ett elevperspektiv. Undervisningen ska vara anpassad till 

elevernas aktuella och framtida intressen och behov. Eleven ska ses som en tänkande, 

kännande och handlande individ och skolan ska utmärkas av en aktivitetspedagogik. 

Eleven ska på så sätt få delta i egna valda projekt som ska ge dem erfarenhet av bland 

annat samhället även utanför läroböckerna istället för endast vad som står i dem. 

Lärarens roll går ut på att vägleda och stimulera elevernas aktiva kunskapsutveckling 

(Christer Stensmo 2007, 239). Den del i progressivism som utgör min gestaltning är 

tanken att lärandet ska relatera till elevens egna behov och intressen vilket skapar en lust 

för fortsatt lärande såsom även den nya läroplanen menar (Skolverket 2011, 8). 

Dessutom står jag bakom tanken att lärandet inte endast ska finnas till som en 

förberedelse inför framtiden, utan även finnas för livet vi lever här och nu (Stensmo 

2007, 252). 
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1.3.2 Estetiska läroprocesser 

I En kulturskola för alla – estetiska ämen och läroprocesser i ett mediespecifikt och 

medieneutralt perspektiv (2003) diskuterar Anders Marner och Hans Örtegren estetiska 

läroprocesser. Enligt Marner och Örtegren är estetiska läroprocesser ett sätt att erövra 

kunskap och därför användbart i fler sammanhang än endast de estetiska ämnena. De 

menar att kunskapsbegreppet borde diskuteras i relation till betydelse och att de 

estetiska lärprocesserna kan hjälpa till att göra lärandet betydelsefullt för eleverna. 

Marner och Örtegren anser att detta perspektiv är av betydelse då det utifrån elevernas 

perspektiv generellt kan förbättra skolan (Marner & Örtegren 2003, 79). Marner och 

Örtegren förklarar begreppet estetik och hur det påverkar perspektivet på estetiska 

lärprocesser. Ordet estetik kommer från det grekiska ordet aisthesis vilket betyder 

förnimmelse. Perspektivet på estetiska lärprocesser som utgår från denna definition på 

ordet estetik menar alltså att all mänsklig kunskap har sin början i sinnesförnimmelse, 

vilket då betonar vikten av kunskap från sinnena. Marner och Örtegren menar att detta 

perspektiv är viktigt men att det inte är det enda perspektiv på vad som utgör estetiska 

lärprocesser. De menar att även teoretisk reflektion kan vara en del av den estetiska 

lärprocessen. Deras argument här går så väl i linje med min gestaltning då de menar att 

estetiska lärprocesser inte endast borde ha med det sinnliga, praktiska och kroppsliga att 

göra utan borde även inkludera ett teoretiskt perspektiv. Detta för att upphäva dikotomin 

mellan kropp och medvetande, praktik och teori (Marner & Örtegren 2003, 80). 

   Marner och Örtegren menar dock att kopplingen av begreppet estetik till förnimmelse 

är en mer ålderdomlig begreppsdefinition. De tar därför upp ett annat perspektiv på 

estetiska läroprocesser som enligt dem skulle kunna vidga synen på kunskap. Detta 

perspektiv utgår från semiotiken där begreppet främmandegöring, ett sätt att få oss att se 

med nya ögon, är centralt (Marner & Örtegren 2003, 80). Enligt det semiotiska 

perspektivet har estetiska funktioner därför inte endast med sinnesförnimmelse att göra, 

utan även med att se på saker och ting med nya ögon. Därför kan det estetiska 

perspektivet ha stor betydelse i fler sammanhang än endast inom konsten. Marner och 

Örtegren tar därefter upp kreativitet och ett citat av semiotikern Jurij Lotman som lyder: 

 

Creative thinking both in science and in art is based on analogy and follows 

the principle of co-joining objects and concepts which could not be 

brought together without a rhetorical situation (Lotman 1990, 45)(Marner & Örtegren 

2003, 81). 
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Två till synes orelaterade objekt eller tankar förs ihop och i den retoriska situation som 

uppstår skapas en spänning som ger ett nytt perspektiv på objektet eller tanken. Genom 

detta perspektiv på estetiska läroprocesser blir dessa, enligt Marner och Örtegren, inte 

endast en fråga om ifall sinnesförnimmelse ska göra den pedagogiska rationaliteten 

mindre teoretisk. Det handlar istället om att lära eleverna att tänka på ett nytt sätt 

(Marner & Örtegren 2003, 81). Marner och Örtegren försöker, då man inom semiotiken 

skiljer på instrumentella och estetiska läroprocesser, härefter ställa instrumentella 

läroprocesser mot estetiska läroprocesser. Några av dessa exempel på estetiska 

läroprocesser som jag fann extra intressanta för min egen gestaltning var att eleven ses 

som medskapare i en kunskapsprocess och att så kallad förvånande kunskap där vi lär 

oss se med nya ögon sker genom bland annat främmandegörning, upptäckt och 

kreativitet (Marner & Örtegren 2003, 82).  

   Att se på kunskap med nya ögon är ett av mina syften med min gestaltning. Marner 

och Örtegren har här tagit upp hur estetiska läroprocesser fungerar både praktiskt och 

teoretiskt då man genom kreativt skapande, prövande och främmandegörande under 

ständig teoretisk reflektion kan förändra sättet att se på saker och ting. Den nya 

läroplanen (Skolverket 2011) tar i viss mån upp estetiska läroprocesser och dess 

betydelse i lärandet. Läroplanen menar bland annat att skapande arbete är en väsentlig 

del i det aktiva lärandet och att skolan ska främja elevernas kreativitet och vilja att 

pröva nya idéer (Skolverket 2011, 9).  

 

”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas. […] Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 

De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 

skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter 

att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga 

till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” (Skolverket 2011, 10) 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Damian Woetzel, en före detta dansör och nu direktör på The Aspen Institute Arts 

Program i Maryland, USA, upptäckte jag när jag under min studie läste en artikel kallad 
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Art is vital ur The Atlantic av James Hamblin (2014). Hamblin tar upp ett citat av 

Woetzel där han uttrycker sin vision. 

 

”[…] give kids the tools to become adults who are creative, adaptable, and 

collaborative, expressive - capable of having their eyes and ears and senses alive.” – 

Damian Woetzel (Hamblin 2014) 

 

Woetzel, menar Hamblin, försöker argumentera för de estetiska läroämnenas relevans i 

skolan då det är dessa ämnen som oftast blir lidande när skolan ska dra ner på 

kostnaderna. Han belyser betydelsen av de kunskaper som lärs ut i dessa estetiska 

ämnen. Samtidigt menar han dock inte att de heller ska ta över de andra ämnena, utan 

istället att ämnena ska komplettera varandra. 

“We’re not talking about making sure that everybody has private music lessons. We’re 

talking about a way of educating that involves artistic sensibilities - artistic habits of 

mind. The ability to re-assess and to imagine. To be in a science class and not think it’s 

about memorization entirely, but to imagine its applications.” – Damian Woetzel 

(Hamblin 2014) 

 

Personen bakom det citat som jag har valt att illustrera var den dåtida astronauten, 

läkaren, dansaren och konstsamlaren Mae C. Jemison. Endast hennes introduktion kan 

ge en stor ledtråd till varför jag valde att illustrera ett citat från henne. Hon var den 

första afroamerikanska kvinnan som åkte ut i rymden och hon talar för en undervisning 

med både konst och vetenskap där både intuition och logik ska läras ut (Ted 2002). I ett 

tal på en konferens talar hon om betydelsen med att lära ut både konst och vetenskap 

och att man inte borde välja vilken som är mer betydelsefull än den andra. Hon ser 

ingen mening med att skilja på de båda kunskapsområdena då hon anser att båda behövs 

i livet. Det citat som jag kommer att illustrera kommer från detta tal om konst och 

vetenskap i samspel i undervisningen (Ted 2002). 

 

”Science provides an understanding of a universal experience, and arts provides a 

universal understanding of a personal experience.” – Mae C. Jemison (Ted 2002) 

 

Mae C. Jamison och Damian Woetzel säger precis det jag vill uttrycka i min 

gestaltning, nämligen att all kunskap är betydelsefull. Den kunskap vi kan erhålla i 
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bildämnet är inte mindre viktig än den vi kan erhålla i matematikämnet. Precis som Mae 

C. Jemison säger så förstår jag inte varför de måste skiljas åt när de istället kan leda till 

en bredare utveckling hos människan, både individuellt och globalt. 

 

1.5 Metod 

Då gestaltningen är ett processarbete ska jag här förklara hur processen har gått till. I 

kapitlet för ämnesvalet förklarade jag hur jag till slut kom fram till min idé men här ska 

jag redogöra för valet av utförande och material.  

 

1.5.1 Tillvägagångssätt 

Jag hade som nämnt först tänkt gestalta olika yrken där kunskap inom bildämnet kan 

användas som en respons på resultatet av den vetenskapliga rapporten. Dock kändes 

detta för tunt då jag kände att jag lika gärna kunde skriva ner vilka yrken och vilka 

kunskaper jag ville ha med. Kopplingen till det estetiska fanns alltså inte. Jag funderade 

lite till och prövade istället med att som nämnt leta efter och samla in olika citat om 

vetenskap och konst. Min första tanke var att göra någonting med alla dessa citat men 

det kändes inte heller helt rätt. Ett av citaten hade dock lockat lite extra så jag 

undersökte personen bakom lite närmare. Som jag nämner i kapitlet om teoretisk 

utgångspunkt så blev Mae C. Jemisons uttalande om konst och vetenskap perfekt för det 

jag ville uttrycka. Jag bestämde mig därför för att fokusera på hennes uttalande men 

visste fortfarande inte riktigt vad jag skulle göra med det. Så slog det mig plötsligt i 

duschen hur jag kunde få in mitt andra syfte, från den vetenskapliga rapporten som var 

lust som motivation, i gestaltningen. Under min empiriska undersökning där jag fått 

närvara på bildlektionerna i en skola under en viss tid, fick eleverna, som nämnt, en 

uppgift att illustrera en text. Illustration har alltid varit något jag varit intresserad av då 

uttryck i bild är något jag själv brinner för. En illustration definieras enligt internetsidan 

Dictionary.com som en förklarande bild till en text, något som hjälper till att skapa en 

förståelse för vad en text uttrycker (Dictionary.com: Illustration). Sådana illustrationer 

hittas ofta i barnböcker men även i medicinska böcker för att till exempel visa hur ett 

hjärta ser ut. Eleverna fick själva välja text och vad illustrationen skulle föreställa vilket 

skapar en motiverande lust då man kan utgå från det man själv tycker är intressant. Med 

tanke på estetiska läroprocesser som är en del av denna gestaltning har jag försökt 

reflektera ytterligare över mitt motiv till att välja detta tillvägagångssätt. Jag frågade 

aldrig läraren till eleverna som fick illustrationsuppgiften varför denne valt denna 
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uppgift. Det kanske är synd men samtidigt får jag nu istället möjlighet att reflektera över 

detta och med hjälp av den nya läroplanen själv försöka lista ut varför eleverna fick 

denna uppgift. Efter att ha läst Marner och Örtegrens text (Marner & Örtegren 2003) 

samt den nya läroplanen (Skolverket 2011) har jag förstått det som att 

illustrationsuppgiften fungerade som en estetisk lärprocess där eleverna visuellt fick ge 

sitt perspektiv på en valfri text. Dessutom fick de genom denna estetiska lärprocess lära 

sig att översätta från ett medium till ett annat, i detta fall från text till bild. Då eleverna 

utgår från olika förutsättningar, egenskaper och bakgrunder, kommer en text inte att 

betyda samma sak för olika elever. I illustrationsuppgiften fick eleverna ge uttryck för 

sin egen världsbild och då deras illustrationer sattes upp för alla att se skapas på så sätt 

möjlighet för diskussioner som vidgar perspektiv. Eleverna får samtidigt genom att 

illustrera en text, djupare utforska vad just denna text betyder för dem och med vilka 

medel de vill uttrycka detta. Jag kommer alltså i min egen illustration att gå igenom 

denna estetiska lärprocess och vi får se vad jag lärt mig vid processens slut. 

 

1.5.2 Material 

Det material jag har valt att arbeta med i min getsaltning har också koppling till lust 

som motivation då jag motiverar mig i denna uppgift genom att utföra den på det sätt 

som ger mig mest glädje. Jag älskar att rita, jag är väldigt intresserad av digital konst 

och har konton på hemsidan Deviantart.com och bloggen Tumblr.com där bilder 

dominerar. Det digitala program som jag har valt att arbeta med är det jag vanligtvis 

brukar använda. Programmet är en gratis applikation som lätt kan laddas ner från 

Apples internetbutik till dator, mobil eller platta. Programmet heter IbisPaint X och 

fungerar ungefär som ritprogrammet Photoshop men är gratis och har många funktioner 

för att bilderna ska bli precis som man vill ha dem. Sedan kan man i detta program även 

se hela processen från början till slut vilket är en annan anledning till varför jag valt att 

använda mig av den. Jag har tänkt skissa fram min bild, föra över skissen till 

programmet och sedan arbeta klart den där. Jag kommer även att använda mig av olika 

filter som finns att ladda ner via internetbutiken då eleverna i skolan jag undersökte fick 

göra detta i sina digitala uppgifter. 

   För att ytterligare använda mig av lust som motivation kommer jag i mitt skapande att 

inspireras av min animerade favoritserie som heter Avatar: the last airbender som är 

skapad av Bryan Konietzko och Michael Dante DiMartino (Facebook: Michael Dante 

DiMartino, profilsida). Konietzko studerade illustration (Avatar Wiki: Bryan Konietzko, 
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biografi) och DiMartino film och animation på Rhode Island School of Design (RISD) i 

USA (Facebook: Michael Dante DiMartino, profilsida, biografi). Tillsammans gick 

vännerna sedan ihop och skapade en animerad serie om en pojke som kan kontrollera de 

fyra elementen (vatten, jord, eld och luft). Serien som är tre säsonger lång slog igenom 

globalt och har lett till en film och en uppföljande serie på fyra säsonger. Avatar: the 

last airbender är som mest känd för sin fantasi, etniskt varierade karaktärslista, 

dynamiska karaktärer, asiatiska inspirationskälla och tilldragande konststil. Det är denna 

konststil som har inspirerat mig ofantligt mycket i mitt eget skapande. Eftersom jag inte 

har någon erfarenhet av animation (rörliga bilder) så kommer jag endast att låta mig 

inspireras av seriens konststil i skapandet av min gestaltning då jag ändå älskar både 

serien och konststilen (se bilaga 1)  

 

2 Resultat  

 

2.1 Analys och diskussion 

Tanken med gestaltningen var att undersöka vad som är betydelsefull kunskap baserat 

på min empiriska studie, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt. Resultatet blev 

en digital målning föreställande balansen mellan kunskap inom konst och vetenskap. I 

början av skapandet satte jag mig ner med en, vad jag då trodde, färdig idé om hur jag 

ville illustrera det citat jag valt ut. Då Mae C. Jemison, som är personen bakom citatet, 

är en astronaut som förespråkar vikten av kunskap inom konst kändes det först självklart 

att jag skulle illustrera henne (Ted 2002). Jag började skissa och då hon även är en 

dansare planerade jag att illustrera henne där hon befinner sig på månen och i sin 

astronautdräkt utför en balettdanspose (se bilaga 2). Det var väldigt roligt att illustrera 

och passade ihop med det semiotiska perspektivet på estetiska lärprocesser där man 

främmandegör något och uppmuntrar betraktaren att se på saker och ting med nya ögon. 

Desto mer jag skissade desto klarare blev det dock till slut att min idé inte skulle 

fungera så bra som jag först trott. Trots att information om personen bakom får fram 

budskapet så fick inte illustrationen av en balettdansande astronaut i sig själv fram 

budskapet om vad för kunskap som är betydelsefull. Det kändes rätt tungt då jag var 

mycket nöjd och hade sett mycket fram emot att illustrera min skiss, men jag visste att 

jag fick försöka fundera ut andra idéer. I Mae C. Jemisons tal där citatet kommer ifrån 

förtydligar hon sitt uttalande genom att diskutera höger och vänster hjärnhalva. Det är 
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uppenbart vid endast en Google sökning att ”konstnärliga” och ”vetenskapliga” 

egenskaper delas upp i höger respektive vänster hjärnhalva. Den högra hjärnhalvan sägs 

bland annat styra fantasi, intuition och kreativitet medan den vänstra sägs styra logik, 

analys och fakta. Genom en enkel Google sökning kommer det även upp test där man 

kan få reda på vilken hjärnhalva man styrs mest av. Mae C. Jemison kritiserar starkt 

denna vilja att skilja på höger och vänster och deras tillskrivna egenskaper (Ted 2002). 

Precis som hon förstår jag inte meningen med att göra detta. Varför kan man inte 

använda sig av både höger och vänster? Låter det inte rätt konstigt att säga att man 

endast använder den ena men inte den andra? Detta kan ju inte vara sant när man både i 

konst och i vetenskap behöver använda sig av båda. Hur ska man effektivt kunna 

designa något utan de rätta måtten och hur ska man kunna uppfinna något nytt och göra 

framsteg inom vetenskapens värld utan kreativitet? Mae C. Jemisons citat ”Science 

provides an understanding of a universal experience, and arts provides a universal 

understanding of a personal experience.” (Ted 2002) tolkar jag därför som ett 

förespråkande för föreningen mellan höger och vänster hjärnhalva. Jag valde därför att 

illustrera denna förening (se bilaga 2 och 3). Tanken bakom och motiven var alla 

medvetna val i illustrationen. Jag ville genom starka och blandade färger locka 

betraktaren att verkligen undersöka illustrationens alla komponenter. Genom en enkel 

Google sökning valde jag ut de symboler som skulle representera de båda 

hjärnhalvorna. Dock är det inte klart för mig själv varför personen i illustrationen ser ut 

som denne gör. Jag kan inte heller svara på varför personen ens behövde ha hår utan 

personen kom helt enkelt till i en skiss som jag bestämde mig för att använda när jag 

funderat ut min idé. Inspirationen för konststilen kommer som tidigare nämnt från den 

tecknade serien Avatar: the last airbender där en av mina favoritkaraktärer (Katara) 

troligtvis inspirerat skapandet av min egen karaktär (se bilaga 1). För att göra några 

avslutande justeringar till min slutgiltiga gestaltning som jag inte fick till i programmet, 

skickade jag gestaltningen till min mobil. Dessa justeringar gjorde jag med två olika 

applikationer, Aviary och InstaFilterZilla som båda är gratis och kan laddas ned via 

Apples internetbutik. Med hjälp av Aviary kunde jag lägga på citatet på bilden och 

dessutom en effekt kallad Cruz vilket ändrade bildens färgmättnad. I InstaFilterZilla la 

ja på ett extra filter som kallas Valencia för att ytterligare justera bildens färger och en 

textur kallad Texture 38. Jag la till dessa filter för att justera och balansera de färger jag 

använt och ge bilden en mer harmonisk utstrålning. Tanken med illustrationen var först 

att endast ha med en person som skulle gestalta föreningen mellan höger och vänster 
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hjärnhalva. Efter ytterligare skissande bestämde jag mig dock för att även gestalta 

hjärnhalvorna som åtskilda för att framhäva citatets budskap. Båda halvor saknar något 

den andra har men tillsammans skapas balans och helhet. Bakgrunden skulle föreställa 

universum och all den kunskap vetenskapen har bidragit med för att vi ska kunna förstå 

vår värld. Den högra hjärnhalvan och konsten saknar denna kunskap men besitter 

däremot en egen kunskap om vårt personliga inre som vetenskapen och den vänstra 

hjärnhalvan däremot saknar. ”Science provides an understanding of a universal 

experience, and arts provides a universal understanding of a personal experience.” (Ted 

2002). Tillsammans kompletterar alltså dessa däremot varandra och de kan på så sätt ge 

en högre kunskap och ett vidare perspektiv än om de skiljs åt. Detta är tanken med min 

gestaltning och resultatet av min undersökning av vad för kunskap som är betydelsefull. 

Den svarar dessutom på min andra och tredje frågeställning då resultatet blev att 

praktiska och teoretiska kunskaper inte borde jämföras utan däremot tas till vara på som 

en kompletterande helhet. Genom en estetisk läroprocess har jag kommit fram till detta 

resultat vilket därför svarar på min tredje frågeställning om hur kunskap genom 

estetiska läroprocesser genereras. Jag har genom otaliga funderingar, prövningar och 

reflektioner av olika idéer till slut bearbetat mig genom denna process. Processen kan 

jag dessutom redogöra för tack vare det program jag använt vilket gav möjligheten att få 

denna inspelad (se bilaga 3). Jag laddade först upp filmen på Youtube och laddade 

sedan ner den för att kunna lägga in den på detta dokument. Slutprodukten blev en 

främmandegörande gestaltning som förhoppningsvis ska få betraktaren att se på 

kunskap med ett vidgat perspektiv. Lust som motivation har dessutom hjälpt mig att 

under tidspress ändå ge mitt allt till skapandet. Med tanke på att min inspirationskälla 

(se bilaga 1) är tvådimensionell hoppas jag att detta förklarar varför mitt resultat även är 

det. Jag hoppas även att man kan se att det är just därifrån jag fått min inspiration. Jag är 

fortfarande i ett tidigt stadium av att lära mig skugga och färglägga skisser. Hade jag 

haft mer tid eller erfarenhet av detta kanske jag hade velat försöka göra gestaltningen 

mer tredimensionell. Dock känner jag att jag lyckats bra utifrån de förutsättningar jag 

har utgått från. Jag kan känna mig nöjd med resultatet då jag kan se denna gestaltning 

som en del av en estetisk läroprocess. Jag har genom denna gestaltning fått mer 

förståelse för mina egna konstnärliga färdigheter och fått chansen att utveckla dessa. Jag 

är medveten om att jag har mycket kvar att lära men detta ser jag endast som positivt. 

Ett livslångt lärande där man lär genom hela livet och alltid kan fördjupa sitt lärande är 

nämligen precis det som jag i min studie och denna gestaltning ville lyfta fram. 
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