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Abstrakt

Författare: Beatrice Fälldin

Titel: Varför har vi bild?

Undertitel:  En  studie  om  bildpedagogers  och  högstadieelevers  uppfattningar  om

bildämnet och motivation

Engelsk titel: Why do we need art class?

Undertitel på engelska: A study about art teachers and high school students perceptions

of art class and motivation

Antal sidor:  60

Denna  studie  undersöker  bildpedagogers  och  högstadieelevers  uppfattningar  om

bildämnet och motivation för ämnet.  Studien fokuserar på motivation för bildämnets

relevans  för  elevernas  framtida  yrkesverksamhet  och  kommunikationsmöjligheter.

Vidare  undersöker  studien  bildpedagogers  och  högstadieelevers  uppfattningar  om

digitala  mediers  möjligheter  för  ökad  motivation  till  bildämnet.  Genom  kvalitativa

intervjuer med tre bildpedagoger från tre högstadieskolor samt intervjuer med åtta av

deras elever ur årskurs åtta framkommer att elevernas uppfattningar om bildämnet är att

det  är  ett  roligt  ämne  som  bryter  av  mot  skolans  övriga  verksamhet.  Vidare

framkommer  att  de inte  finner  någon relevans med sin kommande yrkesverksamhet

eller deras framtid i allmänhet. Bildpedagogernas uppfattningar är att eleverna finner

bildämnet som roligt men inte viktigt och deras uppfattning är att de arbetar mycket för

att motivera eleverna för ämnets relevans. Detta motsäger elevernas uppfattningar om

bildpedagogernas  motivationsarbete.  Uppfattningarna  om  de  digitala  mediernas

möjligheter för ökad motivation till bildämnet uppfattas, av såväl bildpedagogerna som

eleverna, inte som den mest möjliga metoden.

Nyckelord

Bildämnet, motivation, motivation för bildämnet.
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1 Inledning

1.1 Ämnesval

Ordet motivation kommer från det latinska ordet movere som betyder att röra sig (Giota

2013, 56. Jenner 2004, 37). Motivation som begrepp försöker förklara vad det är som

får  människor  att  bete  sig  eller  handla  på  ett  visst  sätt,  som exempelvis  vad  som

påverkar  elevernas  prestationer  i  skolan.  Enligt  motivationsforskningen  uppstår

elevernas  beteenden  och handlingar  på grund av  inre fysiologiska  och psykologiska

processer som samspelar med varandra. Det är genom att undersöka på vilka sätt dessa

processer  samspelar  med  varandra  som  exempelvis  elevernas  prestationer  i  skolan

utreds (Giota 2013, 56). Andra författare talar även om yttre faktorer som faktorer som

påverkar elevers beteenden och handlingar (Jenner 2004, 41-42. Gärdenfors 2012, 79-

80).

Ämnesvalet för denna studie är motivation till bildämnet i skolan och på

vilka sätt  bildpedagoger kan arbeta  för att öka motivationen hos eleverna.  Ämnet är

viktigt  för  alla  lärare  och  är  något  jag  är  intresserad  av  inför  min  kommande

yrkesverksamhet som bildlärare.

Lust som motivation för bildämnet  var det ursprungliga ämnesvalet  för

denna studie. Men då Johanna Eckerbom i sin studie Lust att lära i bildämnet- en studie

om högstadieelevers  och  lärares  uppfattning  av  bildämnet  och  lust  som motivation

(2013) kom fram till att elever idag finner som lustfyllt och är motiverade till att arbeta i

bildämnet  ur  den  aspekten  kom  valet  att  landa  på  andra  aspekter  av  motivation.

Eckerbom kom i sin studie, som är ett självständigt arbete i bildpedagogik på grundnivå,

fram till att de elever som har ett tidigare intresse för bildämnet är de enda som finner

ämnet betydelsefullt. Höga betyg i ämnet är inte något som de flesta elever prioriterar

och  många  ser  inte  någon  relevans  mellan  bildämnet  och  deras  framtida

yrkesmöjligheter (Eckerbom 2013, 1, 34).

Enligt  den  Nationella utvärderingen av grundskolan (2003),  är  det inte

bara eleverna som är av den åsikten.  Här framkommer  att  varken elever  eller  deras

föräldrar  ser  någon  nytta  med  bildundervisningen  utan  ser  det  mer  som  en

fritidssysselsättning  än  något  relevant  för  ungdomarnas  framtida  yrken  (Skolverket

2003, 65-66).

Enligt  den  aktuella  Läroplanen  för  grundskolan,  förskoleklassen  och

fritidshemmet 2011 (2011), Lgr11, är skolans övergripande mål och riktlinjer gällande
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kunskap och kunskapsutveckling att läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att

eleven […] upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen

går framåt” (Skolverket 2011, 14). Enligt studierna ovan kan det uppfattas som att detta

mål inte uppfylls inom bildämnet. Många elever finner inte ämnet som viktigt för deras

framtid utan ser det enbart som ett roligt fritidsämne för stunden.

Härmed vill jag inte påstå att motivation som lust inte är något att sträva

efter i skolan, tvärtom. Men då denna aspekt av motivation redan verkar vara uppfylld

inom bildämnet, enligt Björck (2014) och Eckerbom, och elevernas motivation för det

ändå tycks  vara låg utgår jag ifrån att  fler  möjliga aspekter för motivation finns att

undersöka.

Därför  kommer  motivation  för  bildämnet  i  denna studie handla  om att

motivera för bildämnets meningsfullhet och relevans för elevernas framtida arbetsliv.

Vidare kommer studien att  undersöka de digitala mediernas möjligheter

till  att  ge eleverna ökad motivation för bildämnet.  I  Lusten att  förstå (2012) skriver

Peter Gärdenfors att eleverna är motiverade att använda de digitala verktygen på fritiden

vilket han anser att skolan borde ta tillvara på i pedagogiska sammanhang (Gärdenfors

2012, 225).

I sin avhandling  Barns digitala rum (2001) skriver Patrik Hernwall om

elevers syn på datorer i undervisningen. Genom samtal med 77 barn i åldrarna 8-13 år

kommer han bland annat fram till att eleverna ser nyttan med att arbeta med datorer i

undervisningen för att de i framtiden skulle kunna få ett välbetalt yrke (Hernwall 2001,

6, 106). 

Motivation  för  användande  av  de  digitala  verktygen  finns  redan  hos

eleverna, de ser dessa som lustfyllda samtidigt som de ser dem som relevanta för deras

framtid. Finns då möjligheten att  öka motivationen för bildämnet genom att använda de

digitala verktygen?

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur bildpedagoger och elever ur årskurs åtta

ser  på  motivation  för  bildämnet  i  skolan.  Studien  fokuserar  på  motivation  utifrån

bildämnets  relevans  för  framtida  yrkesverksamhet  och  kommunikationsmöjligheter.

Vidare  ämnar  jag  undersöka  vad  bildpedagoger  och  elever  anser  om  de  digitala

mediernas möjligheter till ökad motivation för bildämnets meningsfullhet hos eleverna.
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I  den aktuella  kursplanen i  bildämnet  står  att  kunskaper om bilder  och

bildkommunikation  är  av betydelse  för  att  kunna uttrycka  åsikter  och för  att  kunna

fungera  aktivt  i  övriga  samhället.  ”Bilder  har  stor  betydelse  för  människors  sätt  att

tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har

till  syfte  att  informera,  övertala,  underhålla  och  ge oss  estetiska  och känslomässiga

upplevelser” (Skolverket 2011). Detta verkar dock inte framgå till eleverna som enligt

ovanstående studier  inte  finner någon relevans mellan  bildämnet  och sin kommande

yrkesverksamhet. Därför är det viktigt att undersöka hur bildpedagoger och elever ser

på motivation för bildämnet samt på vilka sätt bildpedagoger kan arbeta för att motivera

för bildämnets meningsfullhet hos eleverna. 

Att  studien  även  undersöker  digitala  mediers  möjligheter  för  ökad

motivation i bildämnet är på grund av att eleverna finner dessa lustfyllda att arbeta med

samtidigt  som  de  ser  en  nytta  med  att  arbeta  med  dem  för  deras  kommande

yrkesverksamhet  (Björck  2014.  Hernwall  2001).  Därför  är  det  av  betydelse  att

undersöka  på  vilka  sätt  bildpedagogen  kan  använda  digitala  medier  och  elevernas

motivation för dessa för att öka elevernas motivation för bildämnet.

Lärarnas inställning till, och tolkning av, bildämnets innehåll är också en

viktig förutsättning för möjligheten att motivera eleverna. Arbetets frågeställningar blir

därför sammantaget:

 Vilken  eller  vilka  ämneskonceptioner  har  valda  bildpedagoger  avseende

bildämnet?

 På vilka sätt motiverar valda bildpedagoger eleverna för bildämnet?

 Vilka uppfattningar har elever om bildämnets innehåll idag och vad anser de att

bildämnet borde innehålla?

 Tycker eleverna att bildämnet är viktigt, och varför i så fall?

 På vilket sätt anser eleverna att bildpedagogerna ska arbeta med motivation för

bildämnet?
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 På vilka sätt kan bildpedagoger arbeta för att öka motivationen för bildämnet

genom digitala medier?

1.2.1 Avgränsningar 

Min  undersökning  bygger  på  ett  urval  bildpedagogers  och  högstadieelevers

uppfattningar  om  motivation  för  bildämnet  hos  eleverna.  Den  empiriska

undersökningen  bestående  av  intervjuer  med  bildpedagoger  samt  deras  elever  är

begränsad till tre högstadieskolor. Detta innebär att jag intervjuat tre bildpedagoger samt

ett begränsat antal av deras elever. Därför ger inte denna undersökning några allmänna

slutsatser  avseende  motivation  och  de  digitala  mediernas  möjligheter  till  ökad

motivation för bildämnet. Studien kan däremot ge en bild av hur några bildpedagoger

och deras elever ser på motivation i bildämnet och de digitala mediernas möjligheter.

Studien  blir  relevant  då den ger  ett  aktuellt  pedagogiskt  perspektiv  på  motivation  i

bildämnet i den svenska skolan.

1.3 Forskningsöversikt

För att presentera relevant forskning till  arbetet  har avsnittet  indelats  i olika stycken

utifrån  teman.  Dessa är  Motivation  i  skolan och bildämnet och  Digital  bild.  I  mina

undersökningar  har  det  varit  svårt  att  finna  tidigare  forskning  kring  motivation  i

bildämnet med fokus på ämnets relevans för elevernas kommande yrkesverksamhet och

kommunikationsmöjligheter,  därför  har  jag  valt  att  ta  med  tidigare  forskning  kring

motivation i skolan och i bildämnet i ett bredare perspektiv. 

Under rubriken  Motivation i skolan och bildämnet redogörs för tidigare

forskning som berör motivation i skola och utbildning. I urvalet finns Håkan Jenner och

Carole Ames som redogör för faktorer som påverkar elevernas motivation för skolan

och tar även upp möjliga arbetssätt för att öka motivationen hos eleverna. Joanna Giota

har tagit sin utgångspunkt ur elevernas perspektiv och har undersökt vad eleverna har

för motiv för att gå till skolan och vilka deras motiv är för att prestera i de olika ämnena.

Även Heather Moorefield-Lang har anlagt ett elevperspektiv men har även lagt fokus på

bildämnet när hon undersökt vad som motiverar eleverna till att arbeta i ämnet och att

gå till skolan överhuvudtaget.

 Under rubriken Digital bild redogörs för tidigare forskning kring digitala

verktyg  i  skolan  samt  bildundervisningen.  Forskning  kring  detta  ämnesområde  var
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lättare att finna och i urvalet finns Anders Marner och Hans Örtegren som skriver om

införandet av digitala verktyg i bildämnet och dess påverkan på ämnet. Cathrine Björck

har undersökt på vilket sätt digitala verktyg används i bildundervisningen och hur de

påverkar undervisningen och elevernas motivation för ämnet. Peter Gärdenfors skriver

om digitala verktygens möjligheter i skolans undervisning om de används på rätt sätt.

1.3.1 Motivation i skolan och bildämnet

Håkan Jenner, professor i pedagogik, har forskat om motivation i skola och vård. I sin

bok ”Motivation och motivationsarbete- i skola och behandling” (2004) syftar han till

att ge en bild av tidigare forskning om motivation samt lyfta fram praktiskt innehåll för

motivationsarbete i skolans verksamhet ur ett pedagogiskt perspektiv (Jenner 2004, 9).

Jenner menar att motivation inte är en egenskap som finns naturligt hos

individen utan skapas som en följd av individens tidigare erfarenheter och hur dessa

erfarenheter bemöts av andra. I skolsammanhang menar Jenner att  skapandet av och

bibehållandet av motivation hos eleverna beror mycket på hur pedagogen bemöter dem

och  deras  tidigare  erfarenheter.  Han  belyser  pedagogens  och  det  sociala  mötets

betydelse för motivation hos eleverna (ibid., 9-10).

Carole  Ames,  numer  förutvarande  professor  i  utbildningspsykologi  vid

Michigan College of Education undersöker i sin artikel ”Classrooms: Goals, Structures,

and Student Motivation” (1992) klassrummens inlärningsmiljöer och dess påverkan på

elevers motivation. Ames utgår i artikeln från ett målorienterat perspektiv på motivation

som pekar på att individen handlar i syfte att uppnå mål, antingen egna, inre mål eller

andras  mål,  såsom föräldrars.  Faktorer  som ingår  i  klassrummens  inlärningsmiljöer

menar  Ames  är  de  skoluppgifter läraren  delar  ut  samt  lärarens  bemötande och

maktposition. Dessa miljöer menar Ames påverkar elevernas motivation och orientering

kring  vilka  mål  de  ska  sikta  mot  att  uppfylla  på  olika  sätt  beroende  på  hur  de  är

strukturerade (Ames 1992, 261-262, 268).

I artikeln kommer Ames fram till att för att optimera elevernas motivation

och inrikta dem på önskvärda mål krävs att klassrummens inlärningsmiljöer identifieras

och analyseras i relation till varandra. Vidare framkommer vikten av att pedagogen är

öppen för att förändra och bredda den egna synen på elevers inlärningsprocesser (Ames

1992, 261, 268).
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Joanna Giota, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, undersöker i

Adolescents' Perceptions of School and Reasons for Learning (2001) hur elever ur den

svenska grundskolans högstadium uppfattar skola och utbildning. Hon undersöker även

vilka motiv de har för att gå i skolan för att ta reda på om det finns olika motiv och

därigenom  olika  typer  av  motivation  för  varför  eleverna  går  till  skolan.  Vidare

undersöker Giota hur dessa olika motiv påverkar elevernas presterande i skolan. Den

metod hon använde för att undersöka vilka motiv eleverna har för att gå i skolan var att

ställa dem den öppna frågan ”varför går alla elever i Sverige i skolan?” medan metoden

för att undersöka på vilka sätt dessa motiv påverkade elevernas presterande i skolan

undersöktes  genom  ett  standardiserat,  nationellt  prestationstest.  Testet  genomfördes

enbart i matematik för årskurs sex medan det för eleverna ur årskurs åtta innefattade

fjorton av deras skolämnen (Giota 2001, 7).

Giota kommer fram till att elevernas motiv för att gå i skolan skiljer sig.

Vissa elever menade att de går i skolan för att uppfylla egna, inre mål aktuella för såväl

nuet och framtiden. Andra menade att de går i skolan för att uppfylla andras, såsom

föräldrars, mål för deras framtid. Vissa elever integrerade de båda tidigare och försökte

uppnå en blandning av mål samtidigt. Slutligen fanns det elever som förhöll sig kritiskt

till skolan och menade på att skolan var meningslös för deras nutid såväl som för deras

framtid (ibid., 7).

Vidare  kom Giota  fram till  att  skillnaderna  i  elevernas  motivation  för

skolan skilde sig beroende på vilken årskurs de gick i samt vilket kön eleverna hade. De

elever som var mest framgångsrika i skolan var de som var motiverade att gå i skolan

för att uppnå andras förväntningar och mål (ibid., 7). Här är det intressant att reflektera

över hur Giota definierar att vara framgångsrik i skolan. Menar hon att det samma sak

som att prestera bra på prov?

Slutligen pekar Giota på behovet av att vidare studera elevers motivation

ur ett här-och-nu såväl som ur ett framtids perspektiv (ibid., 7).

Heather M. Moorefield- Lang är assisterande lärare på School of Library

and Information Science vid South Carolinas university of science och har disputerat

med inriktning på utbildning, läroplan och undervisning. I  Arts voices: Middle school

students and the Relationships of the Arts to their Motivation and Self-Efficacy (2010)

undersöker  hon  amerikanska  elever  ur  årskurs  åtta  och  deras  uppfattningar  om

bildkursers relation till deras motivation och självförtroende. Bildämnet bestod i denna
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skola av frivilliga kurser till skillnad från den svenska skolan (Moorefield- Lang 2010,

1). 

För  att  få  en förståelse  för området  undersökte Moorefield-  Lang även

elevernas motivation för de teoretiska ämnena och vad som individuellt motiverar dem

att gå till skolan (ibid., 2).

Genom enkätundersökningar,  intervjuer  och  uppföljningsintervjuer  med

fokusgrupper  av  elever  ur  årskurs  åtta  kom  Moorefield-Lang  fram  till  att  eleverna

uppfattade  både  positiva  och  negativa  aspekter  om  relationen  mellan  förhållandet

mellan  bildämnet  och  deras  självförtroende  och  motivation.  Ökat  självförtroende,

kreativitet  samt  personlig  motivation  var  några  av  elevernas  positiva  uppfattningar.

Många av eleverna ansåg att  lyckas och bli  bättre gav dem mer självförtroende och

därför ökad motivation, andra ansåg att klasskamraterna var viktiga motivationsfaktorer.

(ibid., 1, 13).

1.3.2 Digital Bild

I Digitala medier i bildämnet- möten och spänningar (2013) skriver Anders Marner och

Hans  Örtegren,  båda  verksamma  vid  Institutionen  för  estetiska  ämnen  vid  Umeå

universitet, om införandet av digitala medier i bildämnet på grundskolans högstadium. I

texten sammanfattas kort resultatet av den nationella utvärderingen som genomfördes

2003,  med  fokus  på  bildämnet.  Denna  visade  på  en  dominans  av  den  traditionella

målnings-  och  teckningsundervisningen  och även bildframställning  för  hand.  Arbete

med digitala verktyg hade ännu inte blivit ett integrerat  inslag i undervisningen utan

gavs mycket lite utrymme (Marner & Örtegren 2013, 32, 49).

Marner  och  Örtegren  studerar  i  ”Digitala  medier  i  ett  bildperspektiv”

(2014)  införandet  av  digitala  medier  i  högstadiets  bildundervisning.  Författarna

presenterar fyra sätt att arbeta vid införande av digitala verktyg i bildundervisningen. De

består av digitalt motstånd, digital addering, inbäddning av digitala medier samt digitala

mediers  dominans.  Dessa  kommer  att  presenteras  ytterligare  i  kommande  kapitel

(Marner & Örtegren 2014, 151-152, 161, 168, 180, 191).

Genom intervjuer med bildpedagoger och elever från nio svenska skolor,

observationer  i  bild-  och  datasalar,  elever  och  deras  arbeten  samt  lärares

undervisningsmetoder,  kommer  författarna  fram  till  att  bildämnet  befinner  sig  i  en

utvecklingsfas.  Detta visar sig i spänningar mellan de digitala verktygen och ämnets

traditionella paradigm. Marner och Örtegren har använt ett medieekologiskt perspektiv
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för studien med föreställningen om att människan är situerad inom medieringar som

nyttjas i kommunikativa syften (ibid., 151, 159).

Det medieekologiska perspektivet utgår ifrån att  kommunikationsmedier

inte är värderingsfria och neutrala eftersom de är en ofrånkomlig del i informationen

som kommuniceras.  I  skolsammanhang,  menar  Marner  och  Örtegren,  innebär  detta

konsekvenser då nya medier påverkar de traditionella  mediernas användning. Skolan

bildar medieekologiskt en sammanhållen miljö där de traditionella medierna ingår och

förändringar i medieanvändning kan påverka hela den sociala ordningen (ibid., 153).

Catrine Björck har i sin doktorsavhandling  ”Klicka där!”: En studie om

bildundervisning med datorer (2014) studerat på vilka sätt bildpedagoger arbetar med

digitala  medier  i  sin  undervisning.  Empirin  för  studien  har  hon  samlat  från  tre

bildpedagoger på högstadiet och genom observationer av deras undervisningstillfällen.

För  studien  har  Björck  utgått  ifrån  den  diskurspsykologiska inriktningen  när  hon

analyserat  interaktioner  i  undervisningen  i  vilka  hänsyn  även  tas  till  kontexten.

Diskurspsykologin betonar  den sociala  interaktionens  vikt  samt  anser  att  människan

skapar förståelse för sin omvärld genom kontexten individen befinner sig i tillsammans

med andra individer. Vidare har Björck även använt sig av begreppet dialogism i vilken

lärandet anses ske i dialog där lärare och elever skapar förståelse tillsammans (Björck

2014, 18, 55).

I  avhandlingen  kommer  Björck  fram  till  att  de  uppgifter  som

bildundervisningen  består  av  inte  är  anpassade  för  de  digitala  medierna  och

användandet av de digitala mediernas funktioner fokuserar mycket lite på den tekniska

kunskapen. Vidare kommer hon fram till  att  bildpedagogerna ofta besitter  tillräcklig

kunskap om de digitala medierna, men de har själva skaffat sig den på sin fritid (ibid.,

97-98, 107-108, 115).

1.4 Teorier om motivation

Nedan redogörs för de teoretiska utgångspunkter jag valt att anlägga för denna studie.

Även detta kapitel är indelat i underrubriker efter teman. Dessa är som följer Motivation

ur ett pedagogiskt perspektiv, Pedagogens betydelse för elevers motivation och Digitala

medier som verktyg för motivation i bildämnet. Slutligen sammanställs teorierna för att

utveckla studiens frågeställningar i Utveckling av studiens frågeställningar.
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1.4.1 Motivation ur ett pedagogiskt perspektiv

Håkan  Jenner  (2004)  presenterar  olika  pedagogiska  definitioner  av  begreppet

motivation och kommer fram till  att  samtliga definitioner består av tre samverkande

komponenter.  Den  första  beskriver  motivation  som  en  inre  drivkraft. Den  andra

aspekten beskriver motivation som en målsträvan hos eleven. Målen kan vara yttre, som

högre betyg, pengar eller att vinna andra människors uppskattning, eller inre, som glädje

och stolthet. Den tredje aspekten är en växelverkan mellan de båda tidigare som handlar

om  elevens  självförtroende  och  om  målen  uppnås  eller  inte.  Motivationsprocessen

beskriver Jenner som en inledande drivkraft, som grundas i behov, förväntningar eller

önskningar hos eleven, vilken påbörjar beteenden och handlingar som leder mot vissa

mål, yttre eller inre. Resultatet, oavsett målen uppnås eller inte, blir en modifiering eller

förstärkning av den inre drivkraften (Jenner 2004, 41-42).

Jenner  skriver  att  för  att  motivation  ska  uppstå  hos  eleverna  krävs

relevanta och uppnåeliga mål. De måste se målen som värda att uppnå för att de ska bli

motiverad till att uppnå dem. Finner inte eleverna målen värda att uppnå anser de inte

målen vara relevanta för sin omvärld eller framtid och ifrågasätter varför de ska uppnå

målen då de inte har någon nytta med det. Jenner menar att det är pedagogens uppdrag

att  hjälpa  eleverna  finna  värdet  i  målen.  Vidare  menar  han  att  det  är  viktigt  att

pedagogen ger eleverna en, för dem, mer relevant anledning än ”för att kursplanen säger

det” (ibid., 46).

Jenner  belyser  även  misslyckandets  sannolikhet  som  en  aspekt  för

huruvida motivation ska uppstå hos elever. Med detta menar han hur eleven ser på sina

möjligheter att lyckas uppnå målen. Om eleven bedömer att risken för ett misslyckande

är för stor kommer denne förmodligen inte ens våga försöka uppnå målet. Det handlar

då inte om att inte vilja uppnå målet, utan om att skydda sig själv från besvikelsen.

Pedagogen bör vara medveten om den inre konflikten hos eleverna där de vill sätta höga

mål samtidigt som de vill sätta målen tillräckligt lågt så risken att misslyckas minimeras

(ibid., 45, 49).

Slutligen menar Jenner att elevernas motivationsprocess påverkas av två

faktorer,  individfaktorer, som exempelvis  personlighetsdrag,  värderingar  och tidigare

upplevelser,  samt  sociala  faktorer  såsom andras  förväntningar,  relationer  och  roller.

Jenner pekar vidare på det pedagogiska mötet och pedagogen själv som viktig faktor för

motivationsprocessen (ibid., 43).
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Jenners  definition  av  motivation  och  motivationsprocessen  ur  ett

pedagogiskt  perspektiv  belyser  vikten  av  individ  samt  sociala  faktorer,  inte  minst

pedagogens. Ett sådant perspektiv saknas i tidigare perspektiv på motivation vilket är

varför detta perspektiv är mest relevant för denna studie.

1.4.2 Pedagogens betydelse för elevernas motivation

Jenner definierar begreppet pedagogik och menar att det handlar om människors lärande

och sociala och kulturella integrationsprocesser. Han menar att pedagogik handlar om

delaktighet och om hur människor i dialog och samspel med andra blir delaktiga i sitt

eget  liv  och det  omgivande livet.  Ur denna definition  av begreppet  pedagogik,  med

betoning på kommunikation, tolkar Jenner det pedagogiska mötet (Jenner 2004, 18).

Det pedagogiska mötet menar han är mötet mellan pedagogen och eleven

och detta möte påverkas i flera avseenden av deras relation. Det kan exempelvis handla

om de förväntningar som pedagogen har och den tillit och tilltro som utvecklas. Vidare

pekar  Jenner  på  den  professionella  relationen  som  annorlunda  jämfört  med  andra

medmänskliga  kontakter  då  pedagogen  har  ett  övertag,  en  formell  eller  informell

maktposition som gör att relationen mellan pedagogen och eleven inte blir jämbördig.

Därför menar Jenner att pedagogens agerande är av stor betydelse då det är viktigt att

elevens beroendeposition inte förstärks. Han skriver att ”Ett gott bemötande är basen för

motivationsarbetet” (Jenner 2004, 18). 

För att en givande relation ska uppstå mellan pedagogen och eleven menar

Jenner att det krävs av pedagogen att denne utvecklat  ett förhållningssätt  vilken kan

beskrivas  av  en  rad  begrepp.  Dessa  beskriver  han  som  perspektivseende,

kontextualisering och konstruktiv åtgärdsplanering samt professionell och etisk hållning

(ibid., 23).

Perspektivseendet  menar  Jenner  handlar  om  att  gå  utanför  sitt  eget

perspektiv  och se  omvärlden  med  elevens  ögon,  att  möta  den andre  utifrån  dennes

livssituation och upplevelse av världen. Han pekar på vikten av att pedagogen har en

uppriktig önskan att förstå eleven (ibid., 25).

Begreppet  kontextualisering  menar  Jenner  är  nära  förbundet  med

perspektivseendet och handlar om att se eleven ur dennes sammanhang, dennes kontext.

Vidare menar Jenner att begreppet kontextualisering även innebär att se den andre ur det

gemensamma sammanhanget. När, var och hur det pedagogiska mötet äger rum menar
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han är viktiga faktorer för mötet och kan öka pedagogens förståelse för eleven (ibid.,

25-26). 

Det pedagogiska mötet menar Jenner har ett pedagogiskt innehåll vilket är

vad parterna samlas kring, mötets mening och ändamål. Detta innehåll kan exempelvis

vara ett skolämne eller att bidra till social fostran och Jenner menar att huruvida detta är

något givet i förhand eller något parterna skapar tillsammans är av betydelse för mötets

karaktär (ibid., 23-24).

Vidare  menar  Jenner  att  det  pedagogiska  mötet  påverkas  av  kulturella

aspekter.  Dessa  kan  bland  andra  vara  parternas  respektive  vardagskultur  och  hur

parterna uppfattar den andre i olika sammanhang, organisationskulturen som pekar på

traditioner, värderingar och begränsningar inom verksamheten samt beröm eller klander

från kollegor. Vidare kan samhälleliga värderingar, såsom lagar och styrdokument men

även mer allmänna attityder till olika företeelser som exempelvis skolproblem påverka

det pedagogiska mötet.  Jenner pekar även här på pedagogens vikt och av hur denne

ställer sig till dessa kulturella aspekter (ibid., 24).

Ovan har redogjorts för Jenners tolkning av det pedagogiska mötet som

belyser pedagogens roll i sammanhanget. Han menar att elevens erfarenheter av goda

pedagogiska  möten  hänger  samman med  pedagogens  insikt  kring  den asymmetriska

relationen.  Han  anser  även  att  det  är  pedagogens  professionella  skyldighet  att  ha

positiva förväntningar och respekt för eleven särskilt om ingen annan har det, inte ens

eleven själv. Slutligen menar Jenner att pedagogens insikt om detta och dennes förmåga

att använda sig av perspektivseende och kontextualisering, konstruktiva åtgärdsplaner

samt professionell och etisk hållning utgör kärnan i motivationsarbete (ibid., 35-36).

Jenners tolkning av det pedagogiska mötet är en viktig teori jag använder

mig av i studie då den relaterar till studiens frågeställning om hur bildpedagogen arbetar

med att motivera eleverna för bildämnet (ibid., 18, 29).

Carole Ames (1992) skriver om klassrummens inlärningsmiljöer och hur

dessa  påverkar  elevernas  motivation.  Hon  utgår  i  texten  ifrån  ett  målorienterad

motivationsperspektiv  som handlar  om individens  tankar  om sig  själv  i  relation  till

skoluppgifter och huruvida de fullgjort och presterat på dem (Ames 1992, 261). 

Ames  pekar  på  tre  aspekter  av  klassrummens  inlärningsmiljöer  som

påverkar  elevernas  motivation. Uppgifter,  utvärdering,  erkännande  samt  makt.  Hon

menar att för att öka elevernas motivation bör uppgifterna vara konstruerade för att ge

meningsfulla aspekter av lärande och erbjuda rimliga utmaningar för eleverna. Vidare
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bör  de  bestå  av  variation  och  mångfald  och  sikta  på  att  fånga  elevernas  intresse.

Uppgifterna bör även konstrueras för att stödja utveckling och användning av effektiva

inlärningsstrategier (Ames 1992, 265-267). 

För att eleverna ska bli motiverade menar Ames att elevernas utvärdering

och erkännande bör fokusera på enskilda framsteg och förbättringar samt möjliggöra

förbättring och erkänna elevernas insatser. Vidare bör de uppmuntra en syn på misstag

som en del av lärandeprocessen (ibid., 265-267).

Slutligen pekar Ames på klassrummens maktstruktur  som påverkbar på

elevernas  motivation.  Därför  menar  hon att  strukturen bör  fokusera på att  involvera

eleverna i beslutsfattande samt möjliggöra utvecklingen av ansvar och självständighet

hos dem (ibid., 265-267).

Ames  teori  om klassrummens  inlärningsmiljöers  påverkan på elevernas

motivation är en viktig teori jag använder mig av i denna studie då den, likt Jenners

pedagogiska  perspektiv  på  motivation  samt  tolkning  av  det  pedagogiska  mötet  som

presenterats tidigare i studien, pekar på faktorer av motivation som samtliga visar på

pedagogens roll. I min studie ämnar jag undersöka hur bildpedagogen arbetar för att

motivera eleverna till att arbeta i bild. Vidare ämnar jag undersöka om eleverna anser att

deras bildpedagog arbetar för att motivera dem och får dem att se nyttan med att arbeta i

bildämnet.

1.4.3 Digitala medier som verktyg för motivation i bildämnet

Motivation  har  ovan  presenterats  ur  ett  pedagogiskt  perspektiv.  Nedan  presenteras

Anders  Marner  och  Hans  Örtegren  teori  att  bildämnet  präglas  av  de  traditionella

hantverken och äldre ämneskonceptioner och hur detta påverkar införandet av digitala

verktyg  i  undervisningen.  Vidare  presenteras  Peter  Gärdenfors  teori  om de  digitala

verktygens  möjligheter  för  att  motivera  eleverna  och  slutligen  redogörs  för  Patrik

Hernwalls elevperspektiv på de digitala verktygens användning i skolan.

Anders  Marner  och Hans Örtegren  (2014) pekar i  sin  artikel  ”Digitala

medier i ett bildperspektiv” på bildämnets kraftfullt traditionellt kopplade undervisning.

De menar att ämneskonceptionen som betonar det fria skapandet i bildämnet lever kvar

och  verkar  parallellt  med  andra  äldre  och  mer  samtida  ämneskonceptioner.  Vidare

menar  de  att  den  traditionella  måleri-  och  teckningsundervisningen  dominerar  i

praktiken.  Ämnet  är  i  högsta  grad  knutet  till  ett  traditionellt  konstbegrepp  där

konstområdets  bilder  främst  bearbetas.  Ämneskonceptionen  som pekar  på bildämnet
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som ett kommunikativt ämne anser Marner och Örtegren aldrig getts samma utrymme

som den hantverksmässiga träningen (Marner & Örtegren 2014, 156-157).

Enligt  den  nationella  utvärderingen  2003,  dominerar  ännu  den  äldre

ämneskonceptionen  där  bildämnet  ses  som  ett  estetiskt-praktiskt  ämne.  Denna

ämneskonception  betonar  det  hantverksmässiga  inom  bildämnet  och  utrymme  för

teknikträning ses som viktigt (Marner & Örtegren 2005, 68).

Marner  och  Örtegren  skriver  främst  om digitala  medier  och  verktyg  i

förhållande till  bildämnet i ovanstående studie samt på vilka sätt dessa kan införas i

undervisningen.  Marner  och  Örtegren  fyra  sätt  för  att  införa  digitala  medier  i

bildundervisningen. Det första sättet är digitalt motstånd som innebär att digitala medier

stöts ut ur ämnet och bildundervisningen bedrivs analogt och med äldre utrustning. De

digitala medierna och verktygen anses här irrelevanta för bildämnet och de traditionella

hantverken framhävs (ibid., 151, 161, 193). 

Digital addering är det andra sättet för att digitalisera bildundervisningen,

här läggs de digitala medierna och verktygen in i ämnet som ett nytt verktyg bredvid

den hantverksbaserade undervisningen. De adderas vid tillfällen då vissa bilduppgifter

ger  möjlighet  för  dem,  såsom  informationssökning  eller  vid  presentation  av  nytt

ämnesområde.  Risken  med  addering  är  att  stoffträngsel  kan  uppstå  då  de  digitala

verktygen läggs in som ett tillägg i övrig bildundervisning (ibid., 168-169, 193).

Det  tredje  arbetssättet  för  införandet  av  digitala  medier  i  bildämnet  är

inbäddning av digitala medier. Med detta innebär att förr främmande element, såsom

digitala  medier  och  verktyg,  inte  längre  är  främmande  utan  skolämnets  helhet  har

påverkats av dem och de har då successivt inbäddats i ämnet. Detta arbetssätt innebär att

de  digitala  medierna  blir  en  naturlig  del  i  arbetet  och  en  del  av  vardagen  i

bildundervisningen samt bidrar till eftersträvade fullbordade kommunikativa processer

(ibid., 180-181).

Sist presenteras digitala mediers dominans som det fjärde arbetssättet för

digitaliseringen  av  bildämnet.  Här  menar  Marner  och  Örtegren  att  ett  tekniskt  och

instrumentellt perspektiv tagit över och dominerar ämnet på bekostnad av det skapande

och  kommunikativa  perspektivet.  Fokus  med  undervisningen  ligger  på  att  bemästra

program  och  apparatur  medan  gestaltning  och  mediering  av  det  kommunikativa

innehållet  enbart  fungerar  som exemplifiering av bemästrade  färdigheter  (ibid.,  191-

192).
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Slutligen skriver Marner och Örtegren att digitaliseringen av skolan har

påbörjats  och troligtvis  kommer  fortsätta.  De menar  att  det  krävs nya  sätt  att  se på

digitala medier i bildämnet i skolan för att dessa inte ska dominera eller mötas av totalt

motstånd i undervisningen. Bildpedagoger måste bemästra och ta tillvara på de digitala

processerna och göra dem till sina egna. Vidare behöver nya, enklare program utvecklas

för nybörjare och skolelever i syfte att underlätta förhållandet mellan dator och program

(ibid., 195).

I denna studie relaterar denna teori till frågeställningen om på vilka sätt

bildpedagoger kan arbeta med digitala medier för att öka motivationen för bildämnet.

Därför är det av betydelse att undersöka på vilka sätt bildpedagoger använder sig av

digitala medier i sin undervisning.

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet,

belyser i  Lusten  att  förstå (2012)  de  digitala  verktygens  potential  som stöd  för

motivation och förståelse i elevernas lärande. Han menar att de digitala verktygen är

dåligt  utnyttjade  i  skolan  och  anser  att  det  inte  enbart  räcker  att  föra  in  datorer  i

undervisningen, de måste kunna användas på vettigt sätt. Vidare menar Gärdenfors att

skolans satsning på digitala verktyg där varje elev ska få en egen dator enbart lett till att

en  dator  tillförts  till  skolan,  men  skolan  bibehåller  samma  traditionella

undervisningsmönster.  De digitala  verktygen  i  sig  självt  kan  inte  ge  en  pedagogisk

utveckling, för detta krävs en pedagogisk vision och ett sammanhang (Gärdenfors 2012,

223-224).

Gärdenfors teori är att de digitala verktygen har stort potential för ökad

motivation  och  förståelse  hos  elever,  men  att  de  inte  används  på  korrekt  sätt  i

undervisningen.  Han  belyser  även  vikten  av  pedagogens  arbete  med  de  digitala

verktygen och tycks, likt Marner och Örtegren, anse att införandet och användandet av

digitala verktyg i undervisningen beror på vilken ämneskonception pedagogen har.

I sin avhandling Barns digitala rum (2001) kommer Patrik Hernwall fram

till att eleverna ansåg skolarbetet bli roligare med digitala verktyg, men att de finner

dem  inte  vara  något  gynnsamt  redskap  för  lärandet.  Snarare  ansåg  de  att  en  mer

gynnsam lärandemiljö skulle skapas om de digitala verktygen inte fanns med. Vidare

verkade dessa ungdomar inte finna någon pedagogisk nytta  av digitala verktyg i sin

egen  lärprocess,  de  kopplar  digitala  verktyg  som något  roligt  men  de  kopplar  inte

samman dem med att lära sig. Slutligen ansåg många av eleverna att de behöver lära sig

de digitala verktygen för att kunna få ett bra jobb (Hernwall 2001, 106). Dessa elevers
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syn  på  de  digitala  verktygen  i  skolarbetet  motsäger  varandra.  De  anser  de  digitala

medierna vara något roligt som inte är kopplat till lärande, vidare anser de inte att de

digitala medierna gynnar lärandemiljön. Samtidigt menar de flesta av eleverna att de

behöver kunskap om de digitala medierna för att kunna få ett bra jobb.

Hernwalls  teori  att  elever  inte  finner  de  digitala  verktygen  som  ett

gynnsamt  redskap  för  lärande  och  inte  ser  varför  de  ska  användas  i  skolan

överhuvudtaget  motsäger  den  teori  som  presenterades  ovan  av  Gärdenfors.  Enligt

Gärdenfors har de digitala verktygen stort potential för att ge eleverna motivation och

förståelse för undervisningen om den bara används på rätt  sätt.  Både Hernwalls  och

Gärdenfors teorier kommer implementeras i tolkningen.

1.4.4 Utveckling av studiens frågeställningar med hjälp av valda teorier

Jenners  definition  av  begreppet  motivation  ur  ett  pedagogiskt  perspektiv  pekar  på

motivation  som beroende  av  tre  komponenter,  drivkraft,  mål  och  växelverkan  dem

emellan. Eleven måste ha en inre drivkraft som grundas i en önskan eller förväntan hos

eleven. Denna drivkraft påbörjar ett beteende som leder mot inre eller yttre relevanta

mål och beroende på hur målen uppnås eller  inte utvecklas individens drivkraft  och

förstärks  eller  modifieras.  Denna  process,  menar  Jenner,  påverkas  av  elevens

personlighetsdrag  och  värderingar  samt  andras  förväntningar  på  eleven  eller  dess

relationer.  Den  viktigaste  faktorn  i  motivationsprocessen  menar  han  är  pedagogen

(Jenner 2004, 41-43).  

Detta perspektiv på motivation är det perspektiv jag använder mig av för

denna  studie  då  den  relaterar  till  frågeställningen  om  elevers  uppfattningar  om

bildämnet  och  dess  innehåll  samt  frågeställningen  om  huruvida  eleverna  uppfattar

bildämnet  som  viktigt  och  i  så  fall  varför.  De  uppfattningar  eleverna  har  kring

bildämnet kan bottna i deras inre drivkraft, vad de förväntar sig av ämnet. Vidare kan

uppfattningarna bottna i huruvida de finner målen värda att uppnå eller inte. Därför är

det av av betydelse för denna studie att undersöka vad elevernas inre drivkraft att arbeta

i bildämnet är, vad det är som får dem att arbeta i ämnet, samt undersöka om eleverna

anser  målen  värda  att  uppnå i  bildämnet.  Vidare  är  det  av  relevans  för  studien  att

undersöka  elevernas  uppfattningar  kring  vilken  påverkan  det  har  på  deras

självförtroende beroende på hur de uppnår målen eller inte i bildämnet.

Vidare tolkar Jenner det pedagogiska mötet  som mötet mellan pedagog

och elev vilket påverkas av deras relation. Han pekar på pedagogens vikt för ett positivt
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bemötande och en god relation mellan denne och eleven. Jenner menar att pedagogens

syn  på  kunskap,  eleverna  och  förmågan  att  förmedla  kunskaperna  så  de  blir

meningsfulla för eleverna är viktiga faktorer för deras motivation (ibid., 18, 23, 25).  

Detta är en viktig teori jag använder mig av för denna studie eftersom det

relaterar till  frågeställningen om bildpedagogens motivationsarbete för bildämnet och

även till  frågeställningen om vilka ämneskonceptioner  bildpedagogen har för ämnet.

Därför  är  det  av  betydelse  för  studien  att  undersöka  på  vilka  sätt  bildpedagogen

argumenterar för kunskapers meningsfullhet inom bildämnet. Vidare är det av intresse

att undersöka på vilket sätt bildpedagogen svarar på frågan varför har man bild? Teorier

som bygger på tidigare empiri betonar att denna fråga ofta ställs till bildpedagogerna.

Enligt  Ames  (1992)  teori  påverkas  elevernas  motivation  av  deras

inlärningsmiljöer och hon pekar på tre faktorer vilka kan användas av pedagogen för att

öka motivationen. En av dessa är klassrummens maktstruktur som något som påverkar

elevernas  motivation.  Hon  att  denna  maktstruktur  bör  lägga  fokus  på  att  involvera

eleverna i beslutsfattande samt möjliggöra utvecklingen av ansvar och självständighet

hos dem (1992, 265-267). I min studie ämnar jag undersöka om bildpedagogen låter

eleverna  vara  med  i  beslutsfattandet.  Vidare  ämnar  jag  undersöka  om  elevernas

motivation påverkas av huruvida de är involverade i  undervisningens beslutsfattande

eller inte.

Enligt Marner och Örtegrens teori (2014) präglas bildundervisningen av

traditionella  hantverk  och  ämnet  i  sig  präglas  ofta  av  en  rad  äldre  och  nya

ämneskonceptioner.  Detta  menar  de  påverkar  synen  på  och  därmed  införandet  av

digitala medier i undervisningen. Synen på de digitala mediernas möjlighet för att öka

elevernas  motivation  för  ämnet  kan  vara  beroende  av  vilken  ämneskonception

bildpedagogen har (2014, 156-157). Detta relaterar till denna studies frågeställning om

vilken  eller  vilka  ämneskonceptioner  bildpedagogerna  har.  Det  är  därigenom  av

betydelse för studien att undersöka hur bildpedagogerna upplever de digitala medierna i

relation  till  bildämnet.  Vidare  är  teorin  relevant  för  studien  då  den  relaterar  till

frågeställningen om på vilka sätt bildpedagogen kan arbeta med digitala medier för att

öka motivation för bildämnet.  Därför är det av betydelse att  undersöka på vilka sätt

bildpedagogerna använder sig av digitala medier i sin undervisning och på vilka sätt de

digitala medierna kan öka elevernas motivation för ämnet.

Gärdenfors teori om att eleverna är motiverade till att arbeta med digitala

medier  (2012),  men  att  detta  är  en  outnyttjad  resurs  i  undervisningen  motsäger
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Hernwalls  teori  (2001)  att  eleverna  inte  finner  de  digitala  verktygen  som viktiga  i

undervisningen. Enligt Hernwall ser inte eleverna de digitala verktygen som relevanta

för undervisningen och menar att det är roligt att arbeta med datorer men de kan inte

användas  i  lärandesammanhang.  Visserligen  menar  de  att  det  är  viktigt  att  lära  sig

använda datorer för att kunna få ett bra jobb i framtiden (Gärdenfors 2012, 223-225.

Hernwall 2001, 106). Frågan är om Hernwalls intervjuade elever får använda de digitala

verktygen på rätt sett eller om eleverna helt enkelt inte ser nyttan med digitala verktyg i

undervisningen.  I  min  studie  ämnar  jag  undersöka  hur  eleverna  ser  på  de  digitala

verktygen i bildämnet och om de skulle vilja arbeta med dessa på andra sätt. Vidare

ämnar jag undersöka på vilka sätt bildpedagogerna arbetar med digitala medier i sin

undervisning.

1.5 Metod

Här redogörs för vilka metoder jag valt för att besvara min frågeställningar och vilka

metoder jag använt för att samla in mitt material. Vidare redogörs här för de metoder jag

valt för att analysera och tolka insamlat material samt etiska överväganden. Slutligen

värderas arbetets övriga källor och deras tillförlitlighet bedöms.

1.5.1 Tillvägagångssätt och urval

Då jag i studien är intresserad av att undersöka deltagarnas tankar och tolkningar av det

valda ämnet och inte enbart statistik över det har jag valt kvalitativ forskningsmetod. I

Samhällsvetenskapliga metoder (2011) definierar Alan Bryman metoden och pekar på

forskningsstrategin  som  tolkningsinriktad  då  fokus  ligger  på  att  förstå  den  sociala

verkligheten genom deltagarnas tolkningar  av den. Vidare pekar han på förhållandet

mellan  teori  och  praktik  som erfarenhetsmässig,  då  teorin  grundas  ur  det  praktiska

forskningsresultatet. Slutligen uttrycker Bryman att den kvalitativa forskningen belyser

sociala egenskaper som ett resultat av samspelet mellan individer, inte som företeelser

som  finns  oberoende  av  de  individer  som  är  inbegripna  i  konstruktionen  av  dem

(Bryman 2011, 340-341).

Jag återkommer till hur jag genomfört kvalitativa intervjuer men först vill

jag redogöra för mitt urval av informanter.

För att fånga in min empiri har jag valt att intervjua tre bildpedagoger och

åtta av respektive lärares elever ur årskurs åtta från tre högstadieskolor i södra Sverige.
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På grund av bristande intresse från eleverna på en av skolorna kunde empiri  endast

samlas in från sex elever på just den skolan.

I  mars  och  april  2015  skickade  jag  ut  mejl  med  information  om

ämnesvalet för min studie samt förfrågan om deltagande till  biträdande rektorer samt

rektorer på ett flertal skolor inom en kommun och en skola inom annan kommun då

enbart  två  skolor  visat  intresse  för  att  delta  inom förstnämnda  kommun.  Förfrågan

gällde  huruvida  skolornas  bildpedagoger  var  intresserade  av  att  delta  samt  om

möjligheten  fanns  att  intervjua  dennes  elever  ur  årskurs  åtta.  Vidare  kontaktades

bildpedagogen från en andra kommun. Inget urval gjordes av tillfrågade skolor utan de

skolor som visade intresse för att delta i studien gavs möjlighet till det.

När tre av de tillfrågade skolorna svarat med intresse för deltagande i min

studie kontaktades respektive bildpedagog för vidare diskussion samt planering inför

deras samt deras elevers intervjuer. De klasser ur årskurs åtta som valdes ut för studiens

elevintervjuer valdes ut av respektive bildpedagoger och därefter, trots att denna studie

inte är av känslig natur, skickades brev hem till föräldrarna om samtycke för elevens

deltagande.  Eleverna  som  sedan  valdes  ut  vid  intervjutillfället  valdes  ut  av

bildpedagogerna på två av skolorna och slumpmässigt på den tredje då de elever som

fått samtycke av föräldrar skrivits upp på en lapp av klassens klassföreståndare. 

Vald  undersökningsmetod  för  att  samla  in  empirin  för  denna studie  är

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren

utgår  ifrån  en  lista  med  specifika  teman  som  under  intervjun  ska  beröras,  en

intervjuguide. Intervjupersonen är fri att utforma svaren i på eget sätt och frågorna i

intervjuguiden behöver inte tas i turordning. Frågor som ursprungligen inte finns med i

guiden kan ställas under intervjun om det knyter an till  något intervjupersonen sagt,

men i stort sett ställs frågorna efter intervjuguidens utformning (Bryman 2011, 145). 

Valet  av  semistrukturerade  intervjuer  grundas  i  möjligheten  till

jämförbarhet i intervjusvaren. Då empirin består av flera intervjufall krävs en viss mån

av struktur vilken finns tillgänglig i semistrukturerade intervjuer och möjligheten för

den intervjuade att utforma svaren relativt fritt samtidigt är också en anledning till valet

av semistrukturerade intervjuer för denna studie (ibid., 146, 344).

Intervjuguiden för denna studie utformades enligt Alan Brymans (2011)

riktlinjer där forskaren bör utgå ifrån ett allmänt forskningsområde ur vilken specifika

frågeställningar författas. Utifrån dessa utformas sedan intervjuteman och intervjufrågor

(ibid.,  421,  423).  För  denna  studie  utformades  intervjuguiden  efter  att  studiens
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ämnesval,  syfte  och  frågeställningar  samt  forskningsöversikt  och  teoretiska

utgångspunkter  färdigställts.  På  detta  sätt  har  intervjufrågorna  kunnat  relatera  till

studiens allmänna forskningsområde, frågeställningar samt teoretiska utgångspunkter.

Intervjuerna  genomfördes  på  respektive  skola,  valda  bildpedagoger

intervjuades i enrum i respektive arbetsrum eller kontor och deras intervjuer är cirka 30-

40 minuter långa. Deras elever intervjuades i grupprum i grupper om två- och två och

deras intervjuer är mellan 5-15 minuter långa. Trots att denna studie inte är av känslig

natur skickade jag ut lappar till berörda elevers föräldrar för att få deras samtycke till

elevernas deltagande. 

Då eleverna inte har någon relation till mig sedan tidigare kan de känna

sig osäkra vid att intervjuas ensamma, därför intervjuades de tillsammans med någon

klasskamrat  som  de  känner  sedan  tidigare  för  att  de  skulle  känna  sig  tryggare  i

situationen och därför kunna ge mer utförliga svar.

Valda teman för de semistrukturerade intervjuerna med bildpedagogerna

är  som följer  Bildämnets  betydelse  ur  pedagogiskt  perspektiv och  den  motiverande

bildpedagogen.  Dessa  teman  anknyter  till  frågeställningarna  om  bildpedagogernas

arbete med motivation för bildämnet, vilken eller vilka ämneskonceptioner de har för

bildämnet samt deras möjligheter att öka elevernas motivation genom digitala medier.

Valda  teman  för  intervjuer  med  bildpedagogernas  elever  är  som följer

Bildämnets betydelse ur ett elevperspektiv och den motiverande bildpedagogen. Dessa

intervjuteman anknyter till frågeställningarna om elevernas uppfattning om bildämnets

innehåll samt på vilka sätt bildpedagogerna ska arbeta för att öka deras motivation för

bildämnet.  Vidare  ämnar  det  sista  temat  även  belysa  frågeställningen  om

bildpedagogers arbete med de digitala mediernas möjligheter till ökad motivation ur ett

elevperspektiv.

1.5.2 Kvalitativ innehållsanalys

En  kvalitativ  innehållsanalys  innebär  ett  sökande  efter  återkommande  genrer  i  det

material  som  analyseras.  Dessa  genrer  är  inte  definierade  i  förväg  utan  forskaren

försöker  under  analysen  bearbeta  dem  och  formulera  genrer  utifrån  det  forskaren

successivt  finner  i  materialet.  Vissa  genrer  styr  inledningsvis  men  andra  kan,  och

förväntas,  framkomma  under  analysens  gång.  Vid  användning  av  en  kvalitativ
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innehållsanalys  finns  alltså  en  tydlig  fram och tillbakarörelse  mellan  datainsamling,

begreppsbildning, analys och tolkning (Bryman 2011, 505-506).

För den kvalitativa innehållsanalys som använts i studien utgick jag ifrån

studiens  frågeställningar  som  underrubriker  och  lade  in  de,  för  respektive  fråga,

relevanta svar som framkommit  ur resultatet.  Därefter  sökte jag efter återkommande

genrer i resultatet och sammanställde begrepp inom varje frågeställning.

1.5.3 Etiska överväganden

Humanistisk-samhällsvetenskapliga  vetenskapsrådet  har  i  Forskningsetiska  principer

inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning (2002)  angivit  forskningsetiska

principer för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessa har i syfte att

delge  normer  för  förhållandet  mellan  forskaren  och  undersökningsdeltagarna  för  att

underlätta  vid  eventuella  konflikter  parterna  emellan.  Vid  forskning  ska  två

grundläggande krav tillgodoses.  Det första benämns forskningskravet och innebär de

krav som samhället och dess medborgare ställer på hur forskningen bedrivs såsom att

dess frågor är väsentliga och att forskningen håller god kvalitet.  Det andra kravet är

individskyddskravet  som  är  den  självklara  utgångspunkten  för  forskningsetiska

överväganden och handlar om att individer inte får utsättas för kränkande behandling

eller psykisk och fysisk skada på grund av forskningen. Dessa två krav är inte absoluta

utan måste vägas mot varandra och såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser ska

beaktas (Vetenskapsrådet 2002, 5).

Individskyddskravet  kan  preciseras  till  fyra  allmänna  huvudkrav  på

forskning,  informationskravet,  konfidentialitetskravet,  samtyckeskravet  och

nyttjandekravet (ibid., 6).

Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare

och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för

deras deltagande” (Vetenskapsrådet 2002, 7). Vidare ska deltagarna bli informerade om

att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som

helst (ibid., 7). Inför de intervjuer som genomfördes skickades ett mejl ut till berörda

deltagare i vilken jag beskrev studiens ämne, syfte samt metod och deltagarnas uppgift i

min  studie.  Detta  för  att  deltagarna  skulle  vara  väl  medvetna  om vad  forskningen

handlar om. Vidare var jag mycket noggrann med att förklara för de deltagande att deras

deltagande är frivilligt genom hela studien. 
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Konfidentialitetskravet innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002,

12). I denna studie namnges inte de deltagande eleverna eller skolorna, de intervjuade

bildpedagogerna namnges med fiktiva namn. Då jag valde att spela in intervjuerna med

ljudinspelningsfunktion på telefon lades stor vikt vid att inspelningarna fördes in i dator

och efter transkribering raderades så ingen obehörig skulle kunna få tillgång till dem.

Samtyckeskravet handlar om att ”Deltagare i en undersökning har rätt att

själva  bestämma  över  sin  medverkan”  (Vetenskapsrådet  2002,  9).  Detta  innebär  att

forskaren ska inhämta samtycke från de deltagande. I forskning där de intervjuade är

under  15  år  ska  samtycke  hämtas  från  föräldrar  eller  annan  vårdnadshavare.  Om

forskningen  inte  innefattar  frågor  av  etisk  känslig  eller  privat  natur  kan  samtycke

hämtas från företrädare för uppgiftslämnaren, såsom lärare eller skolledning. Ett krav är

då  att  undersökningen  inträffar  på  arbetstid  och  inom  ramen  för  ordinarie

arbetsuppgifter (ibid., 9). I denna studie skedde intervjuer med ungdomar som var under

15 år samt precis fyllda 15. Trots att studiens ämne inte är av känslig natur delades brev

ut  till  föräldrar  kring min  studie där  de ombads att  lämna samtycke för ungdomens

eventuella deltagande. På grund av ett missförstånd mellan mig och bildpedagogen på

en av skolorna lämnade den aktuella bildpedagogen samtycke för de elever som var

under 15 år.

Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får

endast användas för forsknings- ändamål” (vetenskapsrådet 2002, 14). Detta innebär att

forskaren  inte  får  sälja  vidare  uppgifter  som  de  deltagande  delgett  för  exempelvis

kommersiella  eller  annat  icke-vetenskapligt  syfte  (ibid.,  14).  Jag  kommer  inte  att

använda insamlade uppgifter till något annat än denna uppsats.

1.5.4 Källor och källkritik

En av  de  intervjuade  bildpedagogerna  är  relativt  ny  som bildlärare  på  den aktuella

skolan och har tidigare inte arbetat  i bildämnet på högstadienivå.  Detta kan påverka

hennes svar eftersom hon inte har någon tidigare erfarenhet av bildämnet på högstadiet

samt är relativt ny på skolan i sig. Men detta kan även vara av intresse för studien då

hon kan föra in ett nytt perspektiv på studiens område eftersom övriga bildpedagoger

arbetat en längre tid på respektive skola samt som bildpedagoger.
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På  två  av  skolorna  valde  bildpedagogerna  ut  de  elever  som  skulle

intervjuas vilket skulle kunna påverka studiens resultat negativt då pedagogerna skulle

kunna välja ut elever som visar dem på ett mer fördelaktigt sätt.

1.6 Disposition

Här redogörs för upplägget av arbetets fortsatta text.

I  kapitel  2  redovisas  det  resultat  som framkommit  ur  studiens  undersökning utifrån

relevanta underrubriker  som teman.  Inledningsvis presenteras kort  de valda skolorna

samt  bildpedagogernas  förutsättningar  för  att  bedriva  sin  bildverksamhet  på  skolan.

Kapitlet  delas  därefter  in  i  två  delar  där  den  första  redogör  för  resultatet  som

framkommit ur intervjuerna av bildpedagoger. Den andra delen redogör för resultatet av

elevgruppernas intervjuer, dessa delas in med respektive skola som underrubrik.

I  kapitel  3  analyseras  det  framtagna  resultatet  genom  en  kvalitativ

innehållsanalys  och  tolkas  därefter  i  kapitel  4  ur  ljuset  av  studiens  teoretiska

utgångspunkter.  Här  besvaras  även studiens syfte  och frågeställningar. Dessa kapitel

sammanfattas därefter kort i kapitel 5.

Slutligen diskuteras studiens resultat och här ges utrymme för författarens

reflektion och åsikter. Vidare presenteras här förslag på fortsatt forskning.

2 Resultat

Nedan  sammanställs  de  resultat  som  framkommit  ur  min  undersökning  utifrån

underrubriker  som teman.  Dessa  teman  utgår  ifrån  studiens  frågeställningar  och  är

följande  bildämnet  och motivation  ur  bildpedagogiskt  perspektiv och  bildämnet  och

motivation  ur  elevperspektiv.  Under  dessa  teman  kommer  resultatet  att  presenteras

utifrån studiens frågeställningar som underrubriker. 

Inledande  presenteras  kort  de  skolor  som  deltagit  i  studien  vidare

presenteras  deras  respektive  förutsättningar  för  bildämnet  och  bildundervisning  ur

bildpedagogernas  perspektiv.  De  tre  bildpedagogerna  i  studien  har  försetts  med  de

fiktiva namnen Hilda, Eva och Marie. Den sistnämnda intervjuades vid två tillfällen,

därför skrivs referenser till dessa som Marie I och Marie II.

Skola I
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Skolan är en traditionellt organiserad grundskola med cirka 350 elever där det finns en

till  två  klasser  per  årskurs,  inklusive  en  internationell  klass  i  varje  årskurs.  I  den

internationella  klassen  går  nyanlända  elever  från  olika  länder.  Bildpedagogen  Hilda

bedriver sin verksamhet i skolans huvudbyggnad. Hon uttrycker att den lokal hon har

till förfogande är lite för liten jämfört med vad som behövs för bildundervisning. Ett

litet utrymme i korridoren utanför klassrummet som skiljs åt från resten av korridoren

med en spaljé står också till bildpedagogens förfogande. Vidare har hon ett anslutande

kontor med ett materialförråd där hon kan bunkra upp med material. Enligt Hilda har

hon  samma  förutsättningar  som  alla  andra  bildpedagoger  för  att  bedriva  sin

bildverksamhet.  Hon undervisar i  helklass med samtliga klasser från årskurs 4-9 där

parallellklassernas  undervisningstillfällen  ligger  efter  varandra  så  hon  kan  ta  fram

samma material för två klasser samtidigt. I övrigt anser hon sig ha korta raster vilket gör

det svårt att hinna plocka undan efter ett lektionstillfälle samt gör det svårare att hinna

med utvärdering och reflektion, ofta får hon sitta kvar efter lektionerna. Hilda menar

vidare att hon har svårt att hinna göra andra saker på sina verksamma timmar då mycket

av tiden går åt till bedömning av elevarbeten eftersom hon inte kan ta hem dessa till

skillnad ifrån teoretiska ämnen. Skolan hade tidigare en- till en dator vilka nu har ersatts

av surfplattor som eleverna har tillgång till från årskurs fyra och uppåt.

Skola II

I  skolan  går  cirka  420  elever  från  årskurs  6-9  och  skolan  har  ett  stort  fokus  på

idrottsverksamhet.  Bildpedagogen,  Eva,  bedriver  sin  verksamhet  i  en  av  de  mindre

byggnaderna  på  skolan  i  anslutning  till  musikens  verksamhet.  Enligt  henne  är

lektionssalen, dess interiör och mycket av materialet för bildverksamheten gammalt och

ska  äntligen  ändras.  Förutsättningarna  för  bildverksamheten  beskriver  Eva  som bra

förutom vad gäller  datorer.  Hon berättar  att  hon har en stationär dator i  lokalen,  en

svartvit laserskrivare samt tre systemkameror och några andra, mindre kameror.  I en

klass på 26 elever räcker inte dessa kameror till och ofta får många elever inte testa på

de bättre kamerorna. Eva uttrycker vidare att hon gärna skulle ha en färgskrivare till

bildverksamheten,  den färgskrivare som finns tillgänglig på skolan är belägen på ett

annat ställe och eleverna får ofta hämta utskrivet material därifrån. Vidare har skolan en

datorsal  som måste  bokas  samt  12  bärbara  datorer,  när  dessa  inte  räcker  till  måste

bildpedagogen  hitta  på  nya  uppgifter  till  de elever  som blir  utan.  Fler  program för

datorerna  såsom  bättre  videoredigeringsprogram  och  animeringsprogram  är  också
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någonting Eva önskar införskaffa, samt att  fler bärbara datorer skulle köpas in.  Hon

uttrycker  en  vilja  att  använda  så  mycket  tekniska  instrument  som  möjligt  i

bildundervisningen.

Skola III

Skolan är ett högstadium med årskurs 6-9 med moderna lokaler och modern teknisk

utrustning. Bildsalen ligger i en mindre byggnad en bit ifrån övriga skolbyggnader och

salen är i minsta laget enligt bildpedagogen, Marie. Men hon har även tillgång till ett

flertal  grupprum  som  hon  kan  placera  ut  eleverna  i  om  det  blir  för  stökigt.  Hon

undervisar eleverna i helklass vilket försvårar arbetet i salen eftersom det ibland inte

finns platser för alla elever. Vidare anser Marie att hennes förutsättningar för att bedriva

bildverksamhet är sämre än de övriga skolämnena som hon menar prioriteras av såväl

elever  som övrig  personal  på  skolan.  Marie  anser  dock att  detta  vägs  upp av goda

ekonomiska förutsättningar vilka möjliggör för att skaffa in nytt och spännande material

till bildundervisningen.

Marie är relativt ny på skolan och har tidigare endast arbetat i bildämnet

på  gymnasienivå,  högstadienivån  är  helt  ny  för  henne.  Den  tidigare  bildpedagogen

lämnade efter sig mycket material men arbetet med digitala medier menar Marie hittills

varit nästintill obefintligt. 

2.1 Bildämnet och motivation ur bildpedagogiskt perspektiv

Vilken  eller  vilka  ämneskonceptioner  har  valda  bildpedagoger  avseende

bildämnet?

Bildpedagogen Hilda uttrycker att ”[...] bilden är väl ett uttryckssätt, alltså ett språk som

vi  behöver”  (27-04-2015  14.45).  Hon  pekar  på  bildämnet  på  grundskolan  som

kommunikativt och menar att det är viktigt att alla utvecklar sitt eget bildspråk. Hilda

menar vidare att det är ett konstruerat ämne i ämnes- och kursplan och sammanfattar

ämnet som något som är både ett måste och något fritt som vi har behov av att kunna

använda (Hilda).

Kursplanens centrala innehåll för årskurs åtta anser Hilda inte vara fyllt av

så  mycket  stoff  vilket  gör  det  lättare  att  beröra  innehållet  ofta  och  i  samtliga
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arbetsområden.  Hon anser  vidare  att  det  centrala  innehållet  i  bildämnet  inte  är  lika

stressande som det kan vara i andra ämnen (ibid.).

Vid  intervjun  med  bildpedagogen  Eva  ställdes  frågades  hon  om  vad

bildämnet är för henne, men hon besvarade frågan med vad konst är. Hon uttrycker att

konst ”[...]  får folk att mötas och debattera saker och tänka till  och så” (28-04-2015

08.00) och anser att bildämnet är viktigt för att kunna diskutera om bilder eftersom vi

blir  matade  med  bilder  som kan  ha  en  negativ  påverkan.  Hon  uttrycker  också  att

elevernas kreativa sida måste utvecklas i och med allt dataspelande i vilka hon menar att

eleverna inte får använda sin fantasi alls utan att allt finns (Eva).

Kursplanen arbetar Eva med genom att göra matriser utifrån det centrala

innehållet.  Hon försöker få med nästan alla delar av kunskapsplanen och betonar det

kommunikativa genom att hon låter eleverna beskriva sitt arbete och sin arbetsprocess i

en  skriftlig  logg.  Redovisningar  inför  klass  anser  hon vara  alltför  tidskrävande  och

menar att skriftliga redovisningar underlättar då hon kan läsa dem flera gånger (ibid.).

Bildpedagogen Marie ser bildämnet och andra kreativa ämnen i skolan som en tillgång i

skolans verksamhet eftersom det handlar om att utveckla den kreativa sidan och öva upp

hjärnan på andra sätt än att enbart arbeta med teoretiska uppgifter. Vidare menar hon att

bildämnet är viktig för att utveckla bildseendet vilket hon anser öppnar upp världen och

gör det möjligt att lära på ett lättare sätt (Marie II).

Kursplanens centrala innehåll för årskurs åtta menar Marie pekar på att

utveckla kunskaper inom olika tekniker, såsom de digitala, återanvändning och miljö

samt att arbeta en hel del med samhällsrelaterade uppgifter (ibid.).

På vilka sätt motiverar valda bildpedagoger eleverna för bildämnet?

Hilda uttrycker att hon ofta talar med eleverna om vad bildämnet är för någonting och

vad  det  kan  användas  till.  Vidare  försöker  hon  arbeta  med  att  göra

verklighetskopplingar till olika yrken samt betona på bildämnet som ett uttryckssätt och

att fler uttryckssätt än det talade språket behövs. Hilda pekar vidare på bildämnet som

en del av basen i grundskolans innehåll (Hilda).

Hildas tankar om elevernas uppfattningar om bildämnet är att de i stort sett

är positiva och menar att ämnet är lätt för eleverna att ta till sig. Vidare menar hon att

eleverna kan utifrån sin egen erfarenhetsvärld i ämnet och även att det är ett av de få
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ämnen där de får arbeta praktiskt vilket hon anser är något eleverna verkligen behöver

(ibid.).

Hilda uppfattar att de traditionella, praktiska hantverken såsom måleri är

vad som motiverar eleverna som mest, ”Man kan tycka att det skulle kännas tråkigt och

måla, att man inte tycker det är så häftigt med att måla, men det går alltid att få eleverna

att  måla”  (27-04-2015  14.45).  Hon  menar  att  det  sällan  är  några  problem med  att

motivera eleverna till att använda skolans surfplattor för en uppgift men att det ändå är

de traditionella teknikerna som är det mest viktiga hos eleverna. Hon betonar vikten av

att inte lägga fram bildämnet på så sätt att eleverna känner sig dåliga och jämför sig med

andra och anser sig mindre duktiga (ibid.). 

Eva uttrycker att hon försöker motivera varför bildämnet är viktigt genom

sin pedagogiska plan som hon presenterar för eleverna inför en uppgift och i vilken hon

formulerar ett syfte. Hon menar dock att detta kanske inte alltid är så tydligt och att

eleverna inte alltid lyssnar. Vidare uttrycker hon att hon skulle vilja få med mer om

bildämnet och kunskapernas användningsområden i vardagen. Hon delger även att hon

skrivit  ut  en  lapp som sitter  på  dörren  till  hennes  kontor  där  hon skrivit  ett  flertal

punkter om varför det är viktigt att ha bildämnet och vad det kan användas till (Eva). 

Hon försöker vid varje termin utveckla och förändra sina uppgifter så de

inte är likadana varje termin, hon uttrycker att hon själv blir omotiverad om uppgifterna

är  de  samma  hela  tiden.  Vidare  brukar  hon  föra  in  elevernas  åsikter  genom

utvärderingar i slutet av terminerna,  hon uttrycker dock att dessa enbart förekommer

ibland,  men  vid  dessa  tillfällen  brukar  hon  försöka  tillgodose  elevernas  önskemål.

Vidare  försöker  hon  fråga  eleverna  om  deras  synpunkter  när  hon  presenterar  sin

pedagogiska plan inför uppgifter (Eva).

Evas  tankar  om  hur  eleverna  uppfattar  bildämnet  är  att  de  anser  att

bildämnet ska vara roligt och att de ska få måla. Hon tror att eleverna blir förvånade av

att det inte är så mycket teckning och målning i bildundervisningen, vilket hon menar

att de gärna vill lära sig. Eva menar att det finns fler delar att ta upp inom bildämnet än

just  att  lära  sig  teckna  och  måla  och  hon  uttrycker  att  hon  brukar  variera

undervisningen. Hon anser vidare att det finns viktiga delar inom bildämnet men att

eleverna inte ser ämnet som något viktigt och gärna leker runt på lektionerna (ibid.). 

Vad som motiverar eleverna mest i bildundervisningen upplever Eva är de

traditionella  hantverken,  teckning  och  måleri.  Hon  uttrycker  att  eleverna  gärna  vill

teckna och att de brukar tröttna på de digitala verktygen efter ett tag då de upplever det
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som svårare än de först trodde och då datorerna krånglar. Hon upplever dock att många

upplever de digitala verktygen som roliga och att det är lättare att  få med killarna i

sådant arbete (ibid.).

Bildpedagogen Marie brukar diskutera målen och hur hon har tolkat dessa

för att skapa en uppgift med eleverna i början av terminerna. Hon samlar då kortfattat

ihop målen utifrån skolverket och utgår helt ifrån dem, sina egna tankar och åsikter om

bildämnet tar hon inte upp då hon anser att dessa inte stämmer överens med många av

elevernas. När Marie får frågan från en elev om varför de ska ha bildämnet svarar hon

beroende på vilken årskurs eleven går i. Hon menar att elever ur årskurs sex och sju

brukar nöja sig med svaret ”för att skolverket säger det”, en elev Marie känner att hon

kan diskutera mer med talar hon med om vikten av att  utveckla bildseendet  för att,

enligt henne, kunna ta in mer kunskap (Marie I, II).

När hon utformar uppgifter brukar Marie utgå ifrån delmålen för kursen,

det centrala innehållet och utforma uppgifter som eleverna kan tycka är roliga och som

relaterar  till  här  och  nu.  Såsom  att  skapa  utifrån  en  ny  film  på  bio,  musik  eller

tidningsartikel. Hon menar att hon tror att eleverna känner uppgifterna meningsfulla när

de  kan  se  dem  i  sitt  sammanhang.  Marie  brukar  även  fråga  eleverna  i  början  av

terminerna  vad  de  vill  arbeta  med  och  låta  dem  skriva  upp  detta  på  tavlan.  Mer

elevinflytande än så menar hon att hon inte hinner med (ibid.).

Enligt  Marie  uppfattar  eleverna  att  bildämnet  är  ett  ställe  där  de  kan

koppla av och göra annat än vad de brukar göra. Hon tror eleverna anser bildämnet vara

frigörande och kreativ vilket hon menar kan vara väldigt kul för många, men också en

skräck för andra. Marie uttrycker också att vissa inte kan hantera denna frihet, särskilt

inte de yngre årskurserna vilka inte anser bildämnet vara något viktigt  ämne och att

vilket betyg de får inte spelar någon roll. Detta menar hon brukar förändras ju äldre de

blir och de brukar då se innebörden av ämnet (ibid.).

Vad som motiverar  eleverna mest  i bildundervisningen menar  Marie är

olika beroende på vad för typ av elev det är. Eleverna som är mer teoretiska anser hon

ofta tycker det är roligt  att  måla perspektiv,  hon menar  att  de finner en logik i  det.

Många av de övriga eleverna menar hon motiveras mest av färg och lera. De vill gärna

arbeta fritt i detta, menar Marie, och de kan lätt känna sig låsta av att de måste planera

sitt målande genom skisser (ibid.). 
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På vilka sätt kan bildpedagoger arbeta för att  öka motivationen för bildämnet

genom digitala medier?

Digitala medier i bildundervisningen anser Hilda är en tillgång och en nödvändighet.

Både i syfte att skapa genom foto och film och genom möjligheterna till bildanalys samt

de sociala mediernas möjligheter för diskussion. Hon försöker arbeta mycket med öppna

uppgifter  och  bygga  på  elevernas  egna  intressen  och  erfarenheter  och  ofta  göra

uppgifterna så fria som möjligt (Hilda). 

Skolan har köpt in surfplattor till alla elever från årskurs fyra och uppåt

vilka i bildämnet används genom bildredigeringsappar, filminspelning och fotografier.

Ett fåtal gånger har de använt surfplattorna för att rita digitalt (ibid.).

Hildas åsikt om de digitala verktygens möjligheter för ökad motivation för

bildämnet är att ”[...]  jag tycker att man kan öka motivationen med alla tekniker, jag ser

inte att digital teknik är liksom the star [...]” (27-04-2015 14.45). Hon pekar på att det

viktiga är att samtliga elever känner att de kan lyckas i sitt arbete (ibid.).

Bildpedagogen  Eva  anser  de  digitala  verktygen  som  mycket  viktiga

eftersom de är en stor del av yrket när man arbetar med bilder. Hon försöker arbeta

mycket med datorn genom foto, film och redigering och uttrycker att hon enbart har de

enkla  redigeringsprogrammen  och  anser  att  lite  roligare  program  skulle  motivera

eleverna mer. Vidare skulle hon vilja arbeta mer med låta eleverna skapa hemsidor. 

Eva uttrycker att eleverna använder datorerna mycket på sin fritid och att

det är något de känner sig mer hemma i vilket kan öka motivationen. Vidare uttrycker

hon att många skapar filmer som de redigerar och som de sedan lägger ut på internet,

många  håller  också  på  med  foto  på  fritiden  och hon tror  att  det  är  många  som är

intresserade av att kunna datorer eftersom de används så mycket idag (ibid.).

Marie ser enbart möjligheter med de digitala verktygen och menar att det

bara  är  tekniken  och  läraren  som begränsar.  Hon  menar  att  digitala  verktyg  skulle

användas  kan jobba  mer  än  det  görs,  men  att  arbeta  praktiskt  med  de  traditionella

hantverken menar hon ändå bör finnas kvar. Hon betonar vikten av att  pedagogerna

besitter den kompetens som krävs för arbete med digitala verktyg samt att pedagogerna

inte bör vara rädda för att eleverna kan mer än de gör om de digitala verktygen (Marie

I).

Vidare upplever Marie att  många av eleverna är mycket  motiverade att

använda de digitala verktygen och att hon skulle vilja arbeta mer med dem. Just nu

använder hon digitala verktyg till foto, film och redigering utan att det är ett betygsmål,
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hon menar att det mer är en bock på att de har arbetat med digitala verktyg och gett

eleverna en baskunskap (ibid.).

2.2 Bildämnet och motivation ur elevperspektiv

Nedan sammanställs resultatet som framkommit ur intervjuerna med eleverna. Även här

redovisas resultatet med studiens frågeställningar som teman.

Då eleverna intervjuats i grupper om två- och två anges de ur respektive

grupp och skola och utmärks inte individuellt med fiktiva namn.

Vilka uppfattningar har elever om bildämnets innehåll idag och vad anser de att

bildämnet borde innehålla?

Hildas elever hade olika tankar kring bildämnet och dess innehåll. En av grupperna såg

inte bildämnet som något viktigt alls och en annan ansåg bildämnet vara onödig och

tråkig, de uttryckte att det kunde vara kul med bildämnet eftersom de får vara kreativa.

Andra  ansåg  däremot  att  bildämnet  var  viktig  för  relevanta  framtida  jobb  (Hildas

elever).

Bildens innehåll ansåg eleverna bestod i att teckna, samtidigt uttryckte de

en önskan om att få arbeta mer med teckning och graffiti, de uttryckte att prat kring vad

de skulle göra på lektionerna tog mycket av tiden. Någon uttryckte en önskan om att

arbeta med större och mer utvecklade projekt och mer grupparbeten (ibid.).

Samtliga av Evas intervjuade elever såg bildämnet som något roligt där de

fick  möjlighet  att  vara  kreativa  och  där  de  kunde  koppla  bort  från  den  övriga

skolverksamheten. En av grupperna uttryckte att bildämnet inte var ett måste som de

andra ämnena, de måste inte prestera perfekt (Evas elever).

Det är typ såhär att alla tänker såhär att det är bara bild, lite så är det typ.

Eller det känns lite så, det är inte så mycket såhär att man måste ha det och

det och det. Här är det lite mer såhär amen att... jaa ja men vi har bild... det

är såhär... lugnt typ.

(Skola II Evas elever I, 04-05-2015)

Majoriteten av elevgrupperna uttryckte en saknad av de traditionella hantverken, som att

teckna  och måla.  Någon uttryckte  att  rita  och måla  var  något  de  fick  göra i  andra

årskurser och anser att det borde blandas mer. En av elevgrupperna ansåg att bildämnet
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var bra som det var och att de fått lära sig använda såväl de traditionella hantverken som

de digitala. En elev uttryckte att det ”[...] känns lite som att det är bild utan att rita [...]”

(04-05-2015 14.15) och att hen ville pyssla och inte arbeta med datorerna eftersom det

var för mycket teknik (ibid.).

Samtliga  av  Maries  intervjuade  elever  ansåg att  bildämnet  är  ett  roligt

ämne där de får måla och lära sig skriva bättre. En av grupperna uttryckte att de får vara

kreativa och ha egna tankar som de får uttrycka inom bildämnet. Vidare uttryckte de att

de lär sig nya saker som de inte visste innan vilket de ansåg vara intressant. Gruppen

uttryckte en önskan att få ha mer frihet och ges mer utrymme för sina egna tankar. De

övriga elevgrupperna ansåg att bildämnet var bra som den var och att uppgifterna de

fick var roliga (Maries elever).

Tycker eleverna att bildämnet är viktigt, och varför i så fall?

Samtliga av Hildas intervjuade elever uttryckte att de enbart arbetade i bildämnet för att

klara målen. Majoriteten ansåg inte bildämnet vara lika viktigt som de övriga ämnena i

skolan,  såsom matte,  och uttryckte  att  de inte  satsade lika mycket  på högre betyg i

bildämnet som i de övriga ämnena eftersom de inte ansåg att bildämnet var något de

skulle behöva i framtiden. En av grupperna ansåg däremot att bildämnet var lika viktigt

som de övriga skolämnena och ansåg att det var lika viktigt att uppnå målen i bildämnet

för  att  få  de betygspoäng de behövde.  Att  klara  målen  i  bildämnet  upplevde enbart

denna grupp stärkte deras självförtroende, en elev ur en av de andra grupperna uttryckte

att ”[...] klarar jag något i bilden får jag bara betyg, men klarar jag något i engelskan så

är det ju kul [...]” (27-04-2015 13.30) (Hildas elever).

Huruvida  kunskaper  inom bildämnet  skulle  vara  relevant  för  elevernas

framtida yrkesmöjligheter var tankarna olika. En av grupperna uttryckte att det berodde

på vilket yrke de skulle ha i framtiden medan en annan inte såg hur bildämnet skulle

komma in i framtiden i allmänhet och inte heller i andra yrken än konstnärliga (ibid.).

Av Evas fyra intervjuade elevgrupper ansåg en att bildämnet är ett viktigt

ämne i skolan. Den elevgrupp som uttryckte att bildämnet är viktigt och att det hade en

mening motiverade svaret med ”[...] därför att när man ska i framtiden försöka beskriva

vissa saker så kan man också få en större bild av hur man ska berätta [...] det har mycket

med  kreativitet  och  göra och egentänkande  och allting”  (04-05-2015 14.15).  Vidare

anser gruppen att detta kunde vara till hjälp i andra skolämnen (Evas elever). 
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[…] om man frågar typ vem som helst så skulle de svara typ amen det är ju

bara bild. Men det beror väl lite på vad man vill bli, var man vill komma.

(Skola II Evas elever I, 04-05-2015)

De övriga elevgrupperna ansåg inte bildämnet som något viktigt i skolan, utan såg det

som ett roligt avbrott från övrig skolverksamhet. En av grupperna ansåg att bildämnet

borde finnas i skolan då det inte hade varit roligt om det bara funnits ämnen som matte

och svenska. De ansåg däremot inte att det var viktigt att prestera i ämnet. En annan

elevgrupp uttryckte att ämnet inte är något livsviktigt som de skulle komma att behöva

inför  framtiden utan att  det  enbart  fungerade som ett  avbrott  från övrigt  skolarbete.

Vidare anser gruppen att bildämnet inte kändes lika viktigt som andra skolämnen som

matte, vilket de har tre gånger i veckan, medan de bara har bildämnet en gång i veckan

och inte heller varje termin (ibid.).

Samtliga elevgrupper ansåg att bildens vikt för framtida yrkesmöjligheter

är beroende på vilket yrke det är. En sjuksköterska eller advokat ansåg eleverna inte

behövde kunna bildämnet medan en bildlärare borde det. En av grupperna uttryckte att

det är bra att ha lite fantasi och kreativitet medan en annan av grupperna ansåg att det är

viktigt att kunna använda program som photoshop (ibid.).

Elevgrupperna  ansåg  samtliga  att  det  är  viktigt  att  uppnå  målen  i

bildämnet, men endast en grupp ansåg bildämnet vara lika mycket värt som något annat

ämne. De övriga grupperna ansåg det inte vara viktigt att uppnå målen på samma sätt

som att uppnå målen i de andra ämnena (ibid.). 

Samtliga  elevgrupper  uttryckte  att  de  fick  bättre  självförtroende  av  att

uppnå målen  i  bildämnet.  Någon uttryckte  att  uppnå målen  i  vilket  ämne som helst

skulle höja självförtroendet i just det ämnet (ibid.).

Samtliga  av  Maries  elever  ansåg  att  det  var  viktigt  att  ha  bildämnet  i

skolan men av olika anledningar. En av grupperna ansåg att det är bra att kunna uttrycka

sig och att det blir viktigt eftersom de lägger ner en del av sig själva i arbetet. De övriga

grupperna ansåg bildämnet vara något roligt som ger en snygg handstil och som ger

dem något att längta till eftersom de övriga skolämnena inte är så roliga, de ansåg sig

dock inte ha någon nytta med bildämnet för sin framtid (Maries elever).

Samtliga  elevgrupper  ansåg  att  bildens  betydelse  för  deras  framtida

yrkesmöjligheter var beroende på vilken typ av yrke de hade. Någon uttryckte att det

kan ha en stor betydelse, men att det vet de ju inte nu och det är svårt att svara på nu

(ibid.).
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Gruppernas tankar om bildens betydelse jämfört  med övriga skolämnen

var blandad, två av grupperna såg ingen nytta med bildämnet för framtiden såsom de ser

nyttan med till exempel svenska eller matte. En av elevgrupperna ansåg att bildämnet är

bra för de som mår dåligt samt att bildämnet kan underlätta för skolarbetet, de uttryckte

att  de  flesta  skissar  på  ett  papper  när  de  ska  koncentrera  sig  på  lektionerna.  Men

gruppen  ansåg  inte  heller  bildämnet  vara  lika  viktigt  som andra  skolämnen,  såsom

matematik och engelska, som de ansåg att de kommer behöva i framtiden (ibid.).

Samtliga elevgrupper ansåg att det är viktigt att klara målen i bildämnet

eftersom det ger poäng, men de ansåg inte att de behöver få mer än ett godkänt i ämnet.

Vidare ansåg två av grupperna att de får bättre självförtroende om de uppnår målen i

bildämnet, någon uttryckte att de blir glada för ett högt betyg om de lagt ner mycket tid

på något. Den tredje gruppen ansåg inte att de får bättre självförtroende av att uppnå

målen i bildämnet utan ansåg att det är som att bli godkänd i vilket annat ämne som

helst (ibid.).

På vilket sätt anser eleverna att bildpedagogerna ska arbeta med motivation för

bildämnet?

Hildas intervjuade elever upplevde inte att deras bildpedagog motiverade dem till varför

de ska ha bildämnet. Någon uttryckte att hon förklarar ibland men att hon oftast enbart

går igenom målen och hur lång tid  de har på sig för att  arbeta med en uppgift.  De

upplevde inte att hon gick igenom varför de ska göra en uppgift och hur den kan komma

till användning senare i livet eller inom en viss yrkesgrupp (Hildas elever).

Elevernas tankar kring hur bildpedagoger kan arbeta skilde sig åt och en

av grupperna uttryckte att de inte trodde att det handlade så mycket om bildpedagogen.

Däremot  ansåg  de  att  hon  kunde  arbeta  mer  med  att  låta  eleverna  vara  med  och

bestämma mer i skolarbetet. En annan av elevgrupperna ansåg att bildpedagogen kunde

gå igenom mer om bildens användningsområden i vuxenlivet snarare än att enbart gå

igenom kunskapsmålen.  De uttryckte  även  att  bildpedagogen  kanske  pratar  om vad

bildämnet är viktigt för men att de inte är så motiverade för att lyssna eftersom de ansåg

att det var samma sak varje gång och att de hört det många gånger (ibid.).

Samtliga  av Evas  intervjuade  elevgrupper  ansåg att  bildpedagogen  inte

arbetar  tillräckligt  med  att  motivera  dem  för  bildämnets  relevans  för  framtida

yrkesverksamhet och kommunikationsmöjligheter. De uttryckte att hon kan ha berört

detta någon gång, men inte mycket. En av grupperna ansåg att bildpedagogen borde
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relatera bildämnet och dess innehåll till deras kommande yrkesverksamhet för att de ska

kunna  förstå  varför  de  har  bildämnet  överhuvudtaget.  En  annan  grupp uttryckte  att

bildpedagogen borde låta dem arbeta mer fritt och att allt inte borde vara ett måste. De

två  övriga  elevgrupperna  ansåg  inte  att  det  fanns  något  helt  klart  och  tydligt

motivationsarbete utan det kändes mycket flummigt och läraren var inte så motiverande.

Den  sista  gruppen  ansåg  inte  heller  pedagogen  vara  så  motiverande  och  ansåg  att

mycket ligger på individen själv och dennes inställning (Evas elever).

När  eleverna  tillfrågades  angående den lapp Eva har  på dörren till  sitt

kontor där ett flertal punkter författats kring varför bildämnet är viktigt kände de inte till

den eller kände till den men hade inte läst den (ibid).

Två  av  Maries  intervjuade  elevgrupper  ansåg  att  deras  bildpedagog

förklarar bra och att hon försöker förklara så de förstår varför de behöver bildämnet. De

menar vidare att vissa vill lyssna och andra inte. En av grupperna tyckte tvärtom att de

enbart får höra att de ska göra en uppgift och tycker att hon borde förklara bättre istället

för att bara gå rakt på sak (Maries elever).

På vilka sätt kan bildpedagoger arbeta för att  öka motivationen för bildämnet

genom digitala medier?

På Hildas skola hade eleverna tillgång till surfplattor sedan årskurs fyra vilka de fick

använda i bildämnet. Även här var tankarna hos de intervjuade eleverna om arbetet med

digitala  medier  i  bildundervisningen  olika.  Två  av  grupperna  ansåg  att  använda

surfplattorna i bildämnet var en av de roligaste momenten de fick göra och såg dem som

en  tillgång  eftersom de  ansåg  att  det  går  snabbare  att  använda  dem,  medan  en  av

grupperna helst inte skulle vilja använda surfplattorna i bildämnet alls eftersom de ansåg

att  det  tog  för  mycket  tid.  I  bildämnet  fick  de  använda  surfplattorna  för  att  skapa

collage, klippa och klistra samt redigera bilder (Hildas elever).

Att arbeta med digitala medier i bildämnet ansåg en av grupperna kunde

göras oftare, men inte för mycket ”[...] för det är ju ändå bild och man ska tänka utanför

ramarna och så och det är ju inte så lätt på en ipad [...]” (27-04-2015 13.30) De övriga

elevgrupperna  ansåg  att  arbetet  med  surfplattorna  i  bildämnet  var  bra  som det  var

(Hildas elever).

Evas elevers uppfattningar om de digitala verktygen i bildundervisningen

var, liksom Hildas elevers, blandad. En av grupperna ansåg att det är viktigt att arbeta

med digitala verktyg i bildämnet eftersom de anser att det kommer arbetas mycket med
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datorer i framtiden. En av de andra grupperna ansåg de digitala verktygen vara bra i

bildämnet  eftersom det  är  ett  effektivare  sätt  att  arbeta  och att  det är  bra att  kunna

använda datorerna. En tredje elevgrupp ansåg de digitala verktygen vara roliga men att

det är svårt med det tekniska eftersom de inte hade använt datorer så mycket tidigare.

Den sista av de intervjuade elevgrupperna ansåg till  skillnad från de andra att det är

roligare att arbeta för hand än med datorn ”jag känner mig mer kreativ om jag får skapa

med typ  pennorna inte med datorn [...]  pennan är ett  bättre  vapen än datorn” (Evas

elever).

Enligt eleverna används de digitala verktygen i bildundervisningen främst

till bildredigering och att skriva redovisningar och reflektioner. Tre av elevgrupperna

ansåg att  det inte fanns något annat sätt de skulle vilja arbeta med datorerna. En av

grupperna stod fast vid att de hellre arbetade med händerna än med datorerna, det kan

de ju ändå göra hemma.  En annan av elevgrupperna uttryckte  en önskan att  måla i

datorerna med hjälp av speciella program (ibid.).

Maries intervjuade elevgrupper uttryckte att de enbart använder digitala

verktyg ibland och då dator eller  mobil  för att  söka upp bilder eller  för att  göra en

powerpoint  presentation.  En av grupperna ansåg att  det  är  roligare med papper  och

penna och de ser inte mycket användning för datorer och digitala verktyg i bildämnet.

En annan av elevgrupperna ansåg att de digitala verktygen är roliga att testa, men det är

inte lika roligt som att arbeta själv (Maries elever). 

3 Analys av resultatet

Här analyseras det resultat som framkommit av insamlad empiri genom en kvalitativ

innehållsanalys. Kapitlet delas in under de genrer som funnits ur insamlat material.

3.1 Äldre ämneskonceptioner

Av de tre intervjuade bildpedagogerna uttrycker två av dem en ämneskonception som

främst  inriktar  sig  på  bildämnet  som  ett  kommunikativt  ämne.  Hilda  uttrycker  att

bildämnet är ett språk som vi behöver och Eva betonar vikten av att kunna diskutera

kring bilder. Eva pekar samtidigt på bildämnets vikt för att utveckla elevernas kreativa

sida vilket gör att hon även inkluderar en ämneskonception där bildämnet ses som ett

estetiskt-praktiskt ämne, ett ämne som betonar den hantverksmässiga tekniken. Marie
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förhåller sig helt till  ämneskonceptionen där bildämnet ses som ett estetiskt praktiskt

ämne och menar att det viktiga är att utveckla elevernas kreativitet och deras bildseende

(Hilda, Eva, Marie II).

3.2 Hur  bildpedagogerna  arbetar  med  motivation  och  vad  

eleverna uppfattar

Samtliga intervjuade bildpedagoger uttrycker att de ofta får frågan ”varför har vi bild?”

och de besvarar frågan på olika sätt. Hilda diskuterar med eleverna om vad bildämnet är

och  vad  det  behövs  till  och  uttrycker  hon  att  hon  arbetar  med  att  göra

verklighetskopplingar  till  yrken.  Hon  trycker  också  på  bildämnet  som  ett  viktigt

uttryckssätt vid sidan av det talade språket. Eva brukar försöka hitta sätt att motivera

eleverna  för  vilket  arbetsmoment  de arbetar  med  för  stunden.  Hon  brukar  tala  om

vikten att kunna diskutera kring bilder eftersom dessa finns överallt och kan påverka oss

på olika sätt. Marie besvarar frågan beroende på vem eleven är som frågat. Hon menar

att en elev ur årskurs sex eller sju nöjer sig med svaret ”för att skolverket säger det”

medan hon med en äldre elev kan diskutera mer kring vikten av att utveckla bildseendet

(Hilda, Eva, Marie I).

Hildas  och  Evas  intervjuade  elever  ansåg  inte  att  deras  bildpedagog

arbetade  tillräckligt  med  att  motivera  dem  för  bildämnets  relevans.  Majoriteten  av

Hildas elever ansåg att bildpedagogen enbart förklarade kunskapsmålen och hur lång tid

de hade på sig för en uppgift. Detta gjorde att de inte var så motiverade till att lyssna på

bildpedagogen. Evas elever uttryckte att bildpedagogen kan ha berört bildens relevans

någon  gång,  men  inte  mycket.  Maries  elever  ansåg  däremot  att  deras  bildpedagog

förklarade bra och att hon fick dem att förstå varför de behöver ha bildämnet, en av

grupperna uttryckte att vissa lyssnar på detta och andra inte. (Hildas, Evas och Maries

elever).  Detta  skiljer  sig  från de aktuella  bildpedagogernas  uppfattningar  om hur de

arbetar för att motivera eleverna då de uttrycker att de arbetar mycket med att motivera

bildens relevans (Hilda, Eva, Marie).

Hildas och Evas elever ansåg att bildpedagogerna borde arbeta mer med

att relatera bildämnet till  deras kommande yrkesverksamhet och framtid. Detta ansåg

eleverna  förslagsvis  att  bildpedagogerna  kunde  göra  genom att  förklara  bildämnets

användningsområden bättre samt låta eleverna ha större inflytande i arbetet (Hildas och

Evas elever).
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Elevernas  uppfattningar  om  bildämnet  anser  samtliga  intervjuade

bildpedagoger  vara positiva.  Hilda menar  att  bildämnet  ger  eleverna möjligheten  att

utgå  ifrån  sin  egen  erfarenhetsvärld  och  arbeta  praktiskt,  vilket  hon  menar  att  de

behöver. Eva och Marie anser att eleverna tycker bildämnet är rolig, men inte så viktigt

(Hilda, Eva, Marie II).

Majoriteten av de intervjuade eleverna ansåg att bildämnet var roligt och

gav  en  chans  att  komma  bort  från  den  övriga  skolverksamheten.  Endast  en  grupp

uttryckte att bildämnet var tråkig och onödig, men de uttryckte även att det kunde vara

roligt eftersom de får möjligheten att vara kreativa. Detta är en återkommande tanke hos

de intervjuade eleverna på samtliga tre skolor, de anser att bildämnet ger dem möjlighet

till att vara kreativa och utveckla sin kreativitet (Hildas, Evas samt Maries elever). 

De intervjuade elevernas tankar om bildämnets vikt i skolan och i deras

kommande yrkesverksamhet skilde sig såväl inom varje deltagande skola som mellan de

deltagande  skolorna.  Enbart  en  elevgrupp  bland  Hildas  och  Evas  elever  ansåg  att

bildämnet var lika viktigt som övriga skolämnen och att uppnå målen i bildämnet var

lika  viktigt.  De  övriga  grupperna  ansåg  inte  att  bildämnet  var  lika  viktigt  som

exempelvis matte och de satsade inte lika mycket på höga betyg i bildämnet eftersom de

inte ansåg sig behöva bildämnet i framtiden (Hildas och Evas elever). 

Av  Maries  elever  ansåg  samtliga  att  bildämnet  var  ett  viktigt  ämne  i

skolan av olika anledningar, en av grupperna ansåg att bildämnet var bra att ha för att

kunna uttrycka sig (Maries elever).

Av de intervjuade eleverna på samtliga skolor svarade majoriteten att de

arbetade i bildämnet för att klara målen, men de flesta upplevde inte att det var lika

viktigt att uppnå målen i bildämnet som i de övriga ämnena. Enbart en av elevgrupperna

uttryckte att det var lika viktigt att uppnå målen i bildämnet som vilket annat ämne som

helst (Hildas, Evas samt Maries elever).

3.3 Beror på vad man vill bli

Av de intervjuade eleverna på samtliga skolor var det endast en elevgrupp som ansåg

bildämnet vara viktig för relevanta jobb i framtiden. Bildämnets betydelse för elevernas

kommande yrkesverksamhet uttryckte majoriteten berodde på vilket yrke de skulle ha i

framtiden.  Yrken  där  bildämnet  inte  används  ansåg  de  flesta  att  kunskap  inom

bildämnet inte var så viktigt. En av elevgrupperna uttryckte att de inte såg hur bildämnet

skulle komma in i deras framtid i allmänhet. Endast två av samtliga elevgrupper ansåg
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att det kunde vara bra att ha kunskaper inom bildämnet för framtida yrkesmöjligheter

(ibid.).

3.4 Digitala  mediers  möjlighet  för  ökad  motivation  för  

bildämnet

Att använda digitala medier i bildundervisningen ser samtliga intervjuade bildpedagoger

som  positivt  och  som  en  viktig  del  av  bildämnet.  Samtliga  använder  de  digitala

medierna i bildämnet för foto, film och redigering vilket de upplever att eleverna är

motiverade för. Eva uttrycker att eleverna tröttnar på att använda datorerna efter ett tag

då  tekniken strular  eller  då  de upplever  att  det  var  svårare  än  de  först  trott.  Marie

uttryckte  en  önskan  om  att  arbeta  mer  med  de  digitala  medierna.  Vad  som  mest

motiverar eleverna för bildämnet är de samtliga eniga om är de traditionella hantverken,

de upplever att eleverna gärna tecknar och målar. Marie uttrycker att det beror på vilken

typ  av elev  det  är,  men  de  exempel  hon tar  upp bottnar  samtliga  i  de  traditionella

hantverken såsom perspektiv, färg och lera (Hilda, Eva, Marie II).

Majoriteten  av  de  intervjuade  eleverna  upplevde  att  bildens  innehåll

bestod av att teckna och måla. Samtidigt uttryckte några grupper en saknad av att arbeta

med teckning. En grupp uttryckte en önskan om att få mer frihet och utrymme för egna

tankar  i  bildarbetet.  Eleverna på en skola ansåg att  deras bildarbete  till  större delen

bestod av digitalt arbete och de traditionella hantverken var något som skulle arbetas

med i andra årskurser (ibid.).

Huruvida  bildpedagoger  kan  använda  de  digitala  medierna  för  att  öka

motivationen för  bildämnet  har  de intervjuade pedagogerna olika uppfattningar.  Eva

anser att de digitala medierna kan öka motivationen eftersom eleverna är intresserade

och vill ha kunskaper om att använda dem. Hilda och Marie uttrycker däremot att de

digitala  medierna inte som ensam teknik kan användas för att  öka motivationen för

bildämnet, Hilda anser att det går att öka motivationen för ämnet med alla tekniker och

betonar att ” […] det viktigaste är att eleverna kan känna att de kan lyckas i sitt arbete.”

(27-04-2015 14.45).  Marie  anser  att  de  digitala  och  de traditionella  hantverken inte

behöver  ses  som  två  separata  delar  utan  att  arbeta  med  dessa  tillsammans  i

bildundervisningen skulle kunna öka motivationen för bildämnet (Hilda, Eva, Marie II).

De  intervjuade  elevernas  tankar  kring  de  digitala  medierna  deras

bildundervisning var blandad, såväl inom respektive skola som skolorna emellan. De

flesta av Hildas elever ansåg de digitala medierna vara något av de roligaste momenten i
41



Beatrice Fälldin
GO2394

bildämnet och såg dem som en tillgång eftersom det går snabbare att använda dem, en

av de andra grupperna ansåg tvärtom att  det  helst  inte  skulle  vilja  använda digitala

medier i bildundervisningen då de ansåg att det tog för lång tid. Två  av  Evas

intervjuade elevgrupper hade en positiv syn på de digitala medierna i bildämnet och

ansåg det vara viktigt att arbeta med dessa då det kommer arbetas mycket med dem i

framtiden. De två andra grupperna var mer negativt ställda till de digitala medierna, en

av grupperna ansåg att det var roligt att testa men svårt med det tekniska och den andra

gruppen arbetade helst med händerna i bildämnet. Maries elever var negativt inställda

till att använda de digitala medierna i bildämnet och uttryckte att det var roligare att

arbeta med papper och penna (Hildas, Evas samt Maries elever).

Användandet av digitala medier i bildundervisningen ansåg eleverna till

större del bestod i att fotografera, filma samt redigera. Hildas elever samt majoriteten av

Evas elever  såg inte  något  annat sätt  att  arbeta  med datorerna i  bildundervisningen,

någon uttryckte en önskan att få måla i datorn (ibid.).

4 Tolkning av resultatet

Nedan tolkas framtaget resultat ur ljuset av vald teori. Kapitlet delas in i underrubriker

efter de genrer som framtagits ur ovanstående innehållsanalys.

4.1 Äldre ämneskonceptioner

I  studiens  resultat  framkommer  att  de  intervjuade  bildpedagogerna  har  olika

ämneskonceptioner.  De ämneskonceptioner  som framkommer  är synen på bildämnet

som  ett  kommunikativt  ämne  samt  bildämnet  som  estetiskt-praktiskt  ämne.  Detta

bekräftar Marners och Örtegrens (2014) teori om att äldre ämneskonceptioner lever kvar

i dagens bildundervisning. Däremot motsäger det deras åsikt om att ämneskonceptionen

som pekar på bildämnet som kommunikativt ämne inte getts samma utrymme som den

hantverksmässiga träningen. Enligt  såväl Hilda som Eva betonas det kommunikativa

inom bildämnet och att det viktiga är att eleverna får utveckla sitt eget bildspråk och

kunna diskutera om bilder.  Endast Marie  har helt  ämneskonceptionen om bildämnet

som  estetiskt-praktiskt  ämne  (Marner  &  Örtegren  2014,  156-157.  Hilda,  Eva  samt

Marie II).
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Enligt studiens resultat påverkar bildpedagogernas ämneskonceptioner hur

de utformar uppgifter, sin bildundervisning samt hur de använder sig av digitala medier.

Hilda och Eva har ämneskonceptionen där bildämnet ses som kommunikativt ämne och

deras undervisning handlar då mindre om en rent hantverksmässig träning. Detta ses vid

intervjuerna  av  deras  elever  då  de  uttrycker  en  saknad  av  att  arbeta  mer  med

traditionella hantverk. Samtidigt tar eleverna upp att de arbetar mycket med reklam och

propaganda vilket de anser är bra (Hilda och Eva. Hildas och Evas elever).

Maries undervisning bygger mer på den hantverksmässiga träningen vilket

ses i elevernas intervjuer då de uttrycker att bildämnet är ett ämne där de får lära sig att

måla och skriva bättre (Marie II. Maries elever).

4.2 Hur  bildpedagogerna  arbetar  med  motivation  och  vad  

eleverna uppfattar

Jenner (2004) presenterar  ett  pedagogiskt  perspektiv på motivation  och uttrycker  att

motivation består av tre samverkande komponenter. En inre motivation, drivkraft,  en

målsträvan hos eleven, mål, samt en växelverkan mellan dessa båda som handlar om

elevens  självförtroende  samt  om målen  uppnås  eller  inte  (Jenner  2004,  46).  Enligt

studiens  resultat  är  det  elevernas  drivkraft  i  bildämnet  att  det  ska  vara  rolig  och

avkopplande, men de finner inte att det är viktig att satsa på höga betyg i ämnet. De

intervjuade eleverna uttrycker att de arbetar i bildämnet för att uppnå målen, men de

satsar  inte  på  högre  betyg  eftersom de  inte  finner  bildämnet  lika  viktigt  för  deras

framtid.  Enbart  en  av elevgrupperna  fann att  det  var  lika  viktigt  att  uppnå målen  i

bildämnet som i de övriga skolämnena. Majoriteten av de intervjuade eleverna upplevde

att de fick stärkt självförtroende av att uppnå målen i bildämnet medan några uttryckte

att  det var som att  uppnå målen i  vilket ämne som helst (Hildas,  Evas samt Maries

elever).

Studiens resultat visar att eleverna är motiverade att arbeta i bildämnet för

att  det  är  roligt  och  för  att  det  är  ett  avbrott  från  skolans  övriga  verksamhet,  men

majoriteten  av  eleverna  finner  ingen  relevans  med  bildämnet  till  deras  kommande

yrkesverksamhet.  De  flesta  av  eleverna  ansåg inte  att  bildämnet  var  viktigt  och  de

satsade därför inte på något högre betyg i ämnet (ibid.). Elevernas syn på bildämnet som

ett  roligt,  men  inte  viktigt  ämne  för  elevernas  framtid  framkom  i  Nationella

utvärderingen av grundskolan (2003) och denna uppfattning verkar ännu till  stor del

finnas kvar (Skolverket 2003, 65-66). För att eleverna ska bli motiverade anser Jenner
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(2004) att det krävs relevanta mål som eleverna finner  värda att uppnå, annars finner

eleverna  inte  målen  relevanta  för  sin  omvärld  eller  sin  framtid  och de  kommer  då

ifrågasätta varför de ska uppnå målen om det inte finns någon nytta med att göra det.

Jenner menar att det är pedagogens uppdrag att hjälpa eleverna se värdet med målen

(Jenner 2004, 46).

Majoriteten  av  de  intervjuade  eleverna  ansåg  inte  att  bildpedagogerna

arbetade tillräckligt för att få dem att se varför de ska ha bildämnet och varför det är

viktig. De elever som uttryckte detta var ofta de som inte fann bildämnet som viktigt i

skolan eller för deras kommande yrkesliv. Några av eleverna uttryckte att de gärna ville

att pedagogerna skulle koppla bildämnet och dess innehåll till framtida yrkesmöjligheter

för att de ska förstå varför de har bildämnet överhuvudtaget (Hildas och Evas elever).

Detta skiljer sig från Hildas och Evas uppfattning då de uttrycker att de ofta diskuterar

med eleverna angående varför de ska ha bildämnet och varför det är viktig. Eva hade

även satt upp en lapp där det står ett flertal punkter om ämnet, vid intervju med eleverna

framkom dock att de inte kände till denna lapp alls eller inte hade läst den (Hilda och

Eva). 

Majoriteten av Maries elever uttryckte att hon förklarade varför de skulle

ha bildämnet  på ett  bra sätt  och uttryckte  att  det snarare kunde vara så att  vissa av

eleverna inte lyssnade. Även en av Hildas elevgrupper uttrycker att de blir omotiverade

att lyssna när hon ska gå igenom en uppgift eftersom hon går igenom samma sak varje

tillfälle (Hildas och Maries elever).

Studiens  resultat  pekar  på  bildpedagogernas  betydelse  för  elevernas

motivation  för  bildämnet.  Detta  bekräftar  Jenners  (2004)  teori  om det  pedagogiska

mötet. Han menar att pedagogens syn på eleverna, på kunskap samt deras förmåga att

förmedla denna kunskap så den blir relevant och meningsfull  för eleverna är viktiga

faktorer  för  elevernas  motivation.  Jenner  pekar  vidare  på  pedagogens  förmåga  till

perspektivseende  och  kontextualisering,  deras  förmåga  att  möta  eleverna  ur  deras

livsvärld samt se eleverna i deras sammanhang (Jenner 2004, 25-26). Studiens resultat

visar  att  bildpedagogernas  förmåga  att  se  eleverna  utifrån  deras  livsvärldar  och

sammanhang  samt  förmedla  kunskap  så  den  blir  meningsfull  för  eleverna  är  både

relativt  bra samtidigt  som den är  något  bristfällig.  Bildpedagogerna  tolkar  elevernas

uppfattningar om bildämnet och vad som motiverar dem i ämnet på ett bra sätt, men

enligt studiens resultat är deras förmåga att förmedla bildämnets relevans på ett sätt så

eleverna kan relatera ämnet till deras framtid bristfällig. Trots att bildpedagogerna själva
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uppfattar att de diskuterar med eleverna kring bildämnets relevans framkommer inte det

till eleverna. Samtidigt uttrycker vissa av de intervjuade eleverna att det kan ligga hos

eleverna själva eftersom de kanske inte vill eller är motiverade till  att lyssna (Hilda,

Eva, Marie II. Hildas, Evas, Maries elever).

Bildpedagogen Marie uttryckte att hon använde sig av olika svar på frågan

om varför eleverna ska ha bildämnet  beroende på vilken mognadsgrad eleven hade.

Upplevde  hon  inte  att  eleven  var  mogen  att  diskutera  ämnet  svarade  hon  ”för  att

skolverket säger det” men upplevde hon eleven mogen att  diskutera ämnet gick hon

djupare in i  diskussionen. Detta arbetssätt  kan upplevas som negativt  då pedagogen,

enligt Jenner (2004), bör uttrycka sig på mer utvecklade sätt än ”för att kursplanen säger

det” när denne talar till eleverna. Samtidigt framkommer i studiens resultat att Maries

elever  är  de  elever  som  upplever  sin  bildpedagogs  motivationsarbete  som  minst

bristfällig (Jenner 2004, 46. Marie I. Maries elever).

Jenner diskuterar vidare kulturell påverkan på det pedagogiska mötet och

pekar  bland annat  på begränsningar  inom verksamheten,  organisationskultur  (Jenner

2004,  24).  I  studiens  resultat  presenteras  de  tre  valda  skolornas  förutsättningar  för

bildarbete och visar på ett ämne som inte är prioriterat.  Trasigt material  ersätts  inte,

digitala medier prioriteras att köpas in i andra ämnen och liknande. Vidare framkommer

ur intervjun av en av Evas elevgrupper att  de inte  ser bildämnet  som det viktigaste

ämnet i skolan eftersom de inte har bildämnet varje termin och när de har bildämnet så

är det bara en gång i veckan i jämförelse med matematik som de har tre gånger i veckan

(Hilda, Eva, Marie II. Evas elever). Denna typ av faktorer menar Jenner kan påverka det

pedagogiska  mötet  eftersom  det  kan  påverka  hur  bildpedagogen  och  även  övriga

pedagoger på skolan ställer sig till bildämnet (Jenner 2004, 24).

Enligt Ames (1992) teori har klassrummets maktstruktur en stor påverkan

på elevernas motivation. Hon menar att för att eleverna ska bli motiverade att arbeta i

skolan krävs att de får vara delaktiga i beslutsfattandet i undervisningen (Ames 1992,

265-267).  I  studiens  resultat  bekräftas  Ames  teori  då  det  framkommer  att

bildpedagogerna försöker arbeta med att få in elevernas synpunkter och tankar när de

utformar och presenterar uppgifter och nya ämnesområden i bildämnet, men arbetet är

bristfälligt vilket också kan ses i de intervjuade elevernas svar.  Att få mer inflytande i

bildarbetet  är  något  som några  av  de  intervjuade  eleverna  uttrycker  en  önskan  om

(Hilda, Eva samt Marie II. Hildas, Evas samt Maries elever). 
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4.3 Beror på vad man vill bli

Samtliga  elever  som  intervjuats  ansåg  att  huruvida  bildämnet  var  viktig  för  deras

kommande yrkesverksamhet berodde på vilket yrke de skulle ha, vad de ville bli. De

uttryckte att som advokat, sjuksköterska eller som idrottsman förmodligen inte skulle

behöva kunskap inom bildämnet medan som arkitekt eller liknande var det mer viktigt.

Några elever ansåg att det är bra att kunna hantera program som photoshop och att ha

fantasi och kunna vara kreativ i sitt kommande yrke (Hildas, Evas samt Maries elever).

Detta  kan  ju  ifrågasättas  då  digitala  bilder  idag  blir  alltmer  viktigt  inom  samtliga

yrkesområden.  Förmågan  att  tolka  fotografier  från  brottsplatser,  röntgenbilder  eller

diagram  är  viktigt  för  många  yrkesgrupper.  Detta  kanske  inte  är  något  som

bildpedagogerna  tänker  på  och  därför  inte  förmedlar  till  eleverna.  Enligt  framtaget

resultat arbetar bildpedagogerna mer med fokus på här och nu och utgår ifrån vad de

uppfattar är av elevernas intresse just nu när de skapar uppgifter eller presenterar ett

moment (Hilda, Eva, Marie II). Jag vill härmed inte säga att detta är något negativt,

tvärtom,  men  enligt  de  intervjuade  eleverna  önskas  ett  motivationsarbete  där

bildpedagogerna fokuserar på att  relatera bildämnet till deras framtid och kommande

yrkesverksamhet (Hildas, Evas samt Maries elever).

4.4 Digitala  mediers  möjlighet  för  ökad  motivation  för  

bildämnet

De valda skolornas användande av de digitala verktygen skiljer sig från varandra. På

Hildas skola, har surfplattor införts till eleverna från årskurs fyra men eleverna arbetar

ändå inte med dessa i stor mängd i bildämnet. På Evas skola arbetar eleverna nästintill

ingenting med digitala verktyg och när de arbetar med dem handlar det främst bara om

att  söka  information.  Vid  båda  skolorna  pekar  användandet  av  digitala  medier  i

bildundervisningen på digital addering som enligt Marner och Örtegren handlar om att

de  digitala  medierna  läggs  till  i  undervisningens  övriga  stoff  vilket  kan  skapa

stoffträngsel. Marie pekar också på att kunskaper om de digitala medierna inte ses som

något betygsgrundande utan fungerar mer som en bock på att de har använt sig av dem.

Vid elevintervjuerna  på denna skola framkommer  att  en del  av dem inte  ser någon

användning för de digitala medierna i bildämnet alls. (Marner & Örtegren 2014, 180-

181. Hilda, Marie II. Maries elever).
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På Eva arbetar mycket med digitala verktyg i undervisningen vilket pekar

på de digitala mediernas inbäddning i undervisningen. Enligt Marner och Örtegren har

digitala medier då kommit att bli en del av undervisningens vardag och används vid

nästan varje moment (Marner & Örtegren 2014, 168-169, 193). Användandet av digitala

medier i  denna utsträckning i  bildundervisningen menar dock bildpedagogen Eva att

eleverna ofta tröttnar på (Eva. Evas elever). 

I  resultatet  framkommer  elevernas  dominerande  intresse  för  de

traditionella hantverken. Såväl de intervjuade eleverna som bildpedagogerna uttryckte

att  dessa  var  vad  som  mest  motiverade  eleverna  för  bildämnet.  Flera  av  eleverna

uttryckte även en önskan om att arbeta mer med de traditionella hantverken i bildämnet

(Hilda, Eva samt Marie II. Hildas, Evas samt Maries elever).

Vidare framkom att många av eleverna hellre arbetade med papper och

penna än med digitala verktyg. En elev uttryckte att ”[...] pennan är ett bättre vapen än

datorn” (Evas elev) medan en annan uttryckte att  ”[...]  jag tycker  det är roligare att

använda  mina  händer  till  att  göra  någonting  och  inte  datorn  [...]”  (Evas  elev).

Bildpedagogerna uppfattade eleverna som motiverade till att arbeta med digitala verktyg

men uttryckte även att de ofta tröttnar på att arbeta med dessa då de krånglar eller att det

var svårare än de trodde att arbeta med dem (ibid.). 

Detta  motsäger  Gärdenfors  (2010)  teori  där  han  anser  att  de  digitala

verktygen  är  en  outnyttjad  resurs  i  skolan  (Gärdenfors  2010,  256).  Enligt  det

framkomna  resultatet  i  studien  använder  eleverna  hellre  penna  och  papper  i

bildundervisningen, en av eleverna ansåg att sitta vid datorn kan denne göra hemma

(Hildas, Evas samt Maries elever). Samtidigt bekräftar detta Hernwalls (2001) teori om

att eleverna helst inte använder de digitala verktygen i skolan och visar att eleverna är

av åsikten att de digitala medierna är roliga att arbeta med men att de inte har någon

pedagogisk nytta. I Hernwalls studie framkommer att eleverna inte ser digitala medier

som relevanta för undervisningen och att de inte kan användas i lärandesammanhang.

Eleverna i Hernwalls studie menar dock att det är viktigt att lära sig använda datorerna

för  att  kunna  få  ett  bra  jobb  vilket  motsäger  deras  tankar  om  datorer  i

lärandesammanhang ( Hernwall 2001, 106).
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5 Sammanfattning

Enligt studiens resultat verkar bildämnet ännu präglas av äldre ämneskonceptioner som

påverkar  hur  bildpedagogerna  utformar  undervisningen  och  vilket  innehåll  som

uppfattas som relevant för ämnet. Vidare påverkar ämneskonceptionerna på vilka sätt

bildpedagogerna inför och arbetar med digitala verktyg i bildundervisningen.  

Många  av  de  intervjuade  elevernas  uppfattning  om  bildämnet  enligt

framkommet  resultat  är  att  det  är  roligt,  men  inte  så  viktigt.  bildämnet  innebär  för

många av eleverna en avkoppling och ett avbrott från den övriga skolverksamheten och

endast ett fåtal av dem såg bildämnet som lika viktigt som andra ämnen i skolan. Många

av  de  intervjuade  eleverna  fann  inte  heller  någon  relevans  till  sina  framtida

yrkesmöjligheter utan ansåg det bero på vilket yrke som var aktuellt huruvida bildämnet

var  viktig  eller  inte.  Detta  var  något  många  av  eleverna  ansåg att  bildpedagogerna

behövde  behandla  mer,  att  relatera  bildämnet  till  kommande  yrkesverksamhet  och

relatera bildämnet till elevernas framtid i allmänhet. 

Bildpedagogen  har  enligt  framtaget  resultat,  samt  enligt  Jenners  teori

(2004),  betydelse  för  elevernas  motivation  och  kan  genom  att  diskutera  kring

bildämnets betydelse och involvera eleverna samt utforma relevanta och meningsfulla

uppgifter öka motivationen för bildämnet. Några elevgrupper uttryckte dock att det även

kan ligga på eleverna själva och om de väljer att lyssna på pedagogen. En av dessa

grupper  uttryckte  sig  som  att  de  var  omotiverade  till  att  lyssna  på  bildpedagogen

eftersom hon upprepade samma process vid varje uppgift.

Men  enligt  vad  som framkommer  ur  resultatet  behöver  detta  inte  ske

genom digitala verktyg. De intervjuade eleverna visade mer intresse av att arbeta med

de traditionella  hantverken i  bildämnet  än med de digitala  verktygen och vissa fann

ingen användning för dem i bildämnet alls. De som däremot såg de digitala verktygen i

bildämnet  som  viktigt  var  bildpedagogerna,  de  uttryckte  sig  som  att  dessa  var  en

nödvändighet och såg endast möjligheter med dem. En av bildpedagogerna ansåg inte

de digitala verktygen vara den största motivationsfaktorn hos eleverna utan ansåg att

ökad motivation för bildämnet bäst uppstår med hjälp av alla tekniker.
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6 Diskussion

I studien framkommer att eleverna ofta inte ser någon relevans med bildämnet till sin

framtid och kommande yrkesverksamhet. Bildämnet ses av många som något roligt och

avkopplande för stunden men det bistår inte eleverna med någon ytterligare nytta än ett

avbrott  från övrig  skolverksamhet.  Majoriteten  av de intervjuade  eleverna  ser  ingen

relevans för bildämnet till sin kommande yrkesverksamhet och pekar på att bildämnet är

viktig beroende på vilket yrke det gäller. I konstnärliga och grafiska yrken menar de att

bildämnet är viktigt att kunna, men som advokat eller sjuksköterska är inte bildämnet

relevant.

Bildpedagogens  betydelse  för  elevernas  motivation  för  bildämnet

bekräftas  av  såväl  studiens  resultat  som vald  teori  och  pekar  på  att  dennes  sätt  att

förklara,  få  med  eleverna  samt  att  utforma  uppgifter  har  stor  påverkan  på  deras

motivation för ämnet. Men tankarna om bildpedagogernas motivationsarbete skiljer sig

mellan  pedagoger  och  elever.  Pedagogerna  upplever  att  de  arbetar  mycket  med  att

motivera  eleverna  för  bildämnet  och  peka  på  dess  relevans  för  deras  kommande

yrkesverksamhet  och  kommunikationsmöjligheter,  men  detta  uppfattas  inte  av  alla

elever.  Majoriteten  av  eleverna  upplever  bildpedagogernas  motivationsarbete  som

bristfällig och uttrycker en önskan om att få veta mer om bildämnets relevans för deras

framtid. Samtidigt pekar några av eleverna på att det kan ligga hos eleverna själva då

eleverna kan välja att inte lyssna eller vara omotiverade till att lyssna på pedagogen.

Detta är något som bildpedagoger bör arbeta med, hur kan de motivera eleverna för

bildämnets relevans och samtidigt fånga elevernas intresse?

Bildpedagogen Marie uttryckte att hon besvarar elevernas fråga om varför

bildämnet är viktigt för dem att ha kunskap i beroende på hur mogen eleven är. En elev

som hon upplevde mogen nog att diskutera ämnet gick hon djupare med i sin förklaring,

medan en elev som hon inte upplevde mogen nog gav hon svaret ”för att skolverket

säger det”. Detta kan tyckas som ett negativt sätt att arbeta och enligt Jenners (2004)

teori är det viktigt att pedagogen uttrycker sig på ett, för eleverna, mer relevant sätt än

just ”för att kursplanen säger det”. Men enligt framkommet resultat var Maries elever de

som ansåg sin bildpedagogs motivationsarbete som minst bristfällig (Jenner 2004, 46.

Marie I. Maries elever). Hur kommer det sig att det ser ut på detta sätt? Är det sättet

Marie  svarar  på  den  aktuella  frågan  som  gör  att  eleverna  finner  hennes

motivationsarbete som relativt bra eller är det någon annan faktor?
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I studien framkommer även att eleverna är som mest motiverade till  att

arbeta  med  de  traditionella  hantverken,  ofta  mer  än  med  de  digitala  verktygen.  De

intervjuade bildpedagogerna uttryckte att de arbetar eller skulle vilja arbeta mer med

digitala verktyg i skolan och uttryckte sig om dem som en nödvändighet i bildämnet.

Detta motsäger de intervjuade elevernas uppfattningar om digitala verktyg i bildämnet

vilket  leder  till  frågan om hur  bildpedagoger  kan få  eleverna  att  se  nyttan  med  att

använda digitala medier i bildundervisningen?

En  av  bildpedagogerna  uttryckte  att  hon  inte  upplevde  de  digitala

verktygen som ”the star” (27-04-2015 14.45) utan ansåg att det går att öka motivationen

för  bildämnet  genom  samtliga  tekniker.  Liknande  uttryckte  även  en  annan  av

bildpedagogerna  och  pekade  på  ett  samarbete  mellan  de  olika  teknikerna  som mer

framgångsfull för ökad motivation för bildämnet hos eleverna (Hilda, Marie II).

Studiens  resultat  pekar  på  bildpedagogens  betydelse  för  elevernas

motivation för bildämnet, men finns det andra faktorer än pedagogen? Enligt Jenners

(2004)  teori  kan  kulturell  påverkan  såsom  organisationskultur  spela  in.

Organisationskultur pekar på brister i verksamheten vilket kan ses i de valda skolornas

förutsättningar  för  bildarbete  där  ämnet  inte  tycks  vara  prioriterat  av  övrig

skolverksamhet (Jenner 2004, 24). Men frågan är om detta enbart påverkar den aktuella

pedagogen  eller  påverkar  det  övrig  personal  också?  Kan  det  då  ha  betydelse  för

motivationen för bildämnet om övrig personal inte ser ämnet som prioriterat och kan det

då  också  påverka  elevernas  syn  på  bildämnet?  Jag  föreslår  vidare  forskning  kring

området.

Denna studie har lagt fokus på såväl ett bildpedagogiskt perspektiv som ett

elevperspektiv för att ta del av olika tankar kring motivation samt för att synliggöra

eventuella  skillnader  och  likheter  dem  emellan.  Jag  föreslår  en  mer  djupgående

forskning där fler röster görs hörda samt förslag på hur bildpedagoger kan arbeta för att

motivera för bildämnets relevans hos eleverna.

50



Beatrice Fälldin

1990-09-09

GO2394

7 Referenser

7.1 Otryckta källor

Inspelade intervjuer

Skola I

Hilda, bildpedagog. 27-04-2015

Hildas elever. 27-04-2015

Skola II

Eva, bildpedagog. 28-04-2015

Evas elever. 04-05-2015

Skola III

Marie, bildpedagog I. 13-03-2015 

Marie, bildpedagog II. 08-05-2015

Maries elever. 08-05-2015

Muntliga källor

Skola I

Hildas elever. 27-04-2015

51



Beatrice Fälldin

1990-09-09

GO2394

Elektroniska resurser

Ames,  Carole.  1992.   ”Classrooms:  Goals,  Structures,  and  Student  Motivation”.  I  Journal  of

educational psychology vol. 84, No. 3. 1992. Fulltext finns på: https://scholar.google.se/ (2015-04-

16)

Ames,  Carole.  2015.  Carole  Ames.  Michigan  state  university.  College  of  Education.

http://education.msu.edu/search/Formview.aspx?email=cames@msu.edu (2015-04-16)

Björck, Catrine. 2014.  ”Klicka där!”: En studie om bildundervisning med datorer. Fulltext finns

på: http://www.diva-portal.org (2015-01-21)

Eckerbom, Johanna. 2014.  Lust att lära i bildämnet- En studie om högstadieelevers och lärares

uppfattning av bildämnet och lust som motivation. Studentuppsats på nivå G2. Fulltext finns på:

http://www.diva-portal.org (2015-03-16)

Giota, Joanna. 2001.  Adolescents' Perceptions of School and Reasons for Learning. Fulltext finns

på: https://scholar.google.se/ (2015-04-16)

Giota,  Joanna.  2013.  ”Individualiserad  undervisning  i  skolan  –  en  forskningsöversikt”.

Vetenskapsrådets rapportserie 3:2013. Fulltext finns på: http://www.vr.se/ (2015-03-16)

Jenner, Håkan. 2004. ”Motivation och motivationsarbete- i skola och behandling”. Ur Forskning i

fokus nr: 19. Fulltext finns på: http://www.skolverket.se (2015-04-09)

Marner,  Anders  &  Örtegren,  Hans.  2005. ”Bild:  Ämnesrapport  till  Rapport  253  2005.”  ur

Nationella  utvärderingen  av  grundskolan  2003  (NU  –03).  Fulltext  finns  på:

http://www.skolverket.se (2015-05-19)

Marner, Anders & Örtegren, Hans. 2013. ”Digitala medier i bildämnet – möten och spänningar”. I

KLÄM- Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk. Tilde – skriftserie nr. 1. 2013.

Fulltext finns på: http://hj.se/bibl.html (2015-03-03)

52



Beatrice Fälldin

1990-09-09

GO2394

Moorefield- Lang, Heather M. 2010.  ”Arts voices: Middle school students and the Relationships of

the Arts to their Motivation and Self-Efficacy”. I  The Qualitative Report  Volume 15 Number 1

January 2010. Fulltext finns på: http://eric.ed.gov/? (2015-04-16)

Moorefield-Lang, Heather M. 2015. Heather Moorefield-Lang. The University of South Carolina.

The School of Library and Information Science.  http://www.techfifteen.com/about.html (2015-04-

16)

Skolverket. 2003.  Nationella utvärderingen av grundskolan 2003- sammanfattande huvudrapport.

Fulltext finns på: http://www.skolverket.se (2015-04-23)

Skolverket.  2011.  Läroplan  för  grundskolan,  förskoleklassen  och fritidshemmet  2011.   Fulltext

finns på: http://www.skolverket.se (2015-03-02)

Vetenskapsrådet.  2002.  Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning. Fulltext finns på: http://www.codex.vr.se (2015-04-12)

7.2 Tryckta källor

Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Malmö: Liber

Gärdenfors, Peter. 2010. Lusten att förstå: om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur &

Kultur

Hernwall, Patrik. 2001.  Barns Digitala Rum: berättelser om e-post, chatt & Internet. Stockholm:

Stockholms universitet 

53



Beatrice Fälldin

1990-09-09

GO2394

Marner,  Anders & Örtegren,  Hans.  2014. ”Digitala  medier  i  ett  bildperspektiv”.  I  Skolämnen i

digital  förändring-  en  medieekologisk  undersökning. Erixon,  Per-Olof  (2014).  Lund:

Studentlitteratur AB

54



Beatrice Fälldin

1990-09-09

GO2394

8 Bilagor

8.1 Bilaga I

Hej alla föräldrar!

Mitt  namn är Beatrice Fälldin och jag är en bildlärarstudent  vid Linnéuniversitetet  som just  nu

skriver examensarbete för att bli bildlärare.

För mitt arbete har jag fått tillstånd att intervjua den bildlärare som arbetar på ***skolan och jag

skulle även för studien vilja intervjua elever ur årskurs 8.

Mitt  arbete  handlar  om motivation  för  ämnet  bild  och  jag  skulle  för  arbetet  vilja  intervjua  er

ungdom. Om er ungdom är under 15 år krävs föräldrars samtycke för deltagande i intervjun. Jag

garanterar absolut sekretess.

Intervjun har jag tänkt ska ske i grupper om två- och två elever åt gången. Ungdomarna informeras

då om att deras deltagande är frivilligt. Jag kommer inte filma eller fota de intervjuade ungdomarna

utan enbart fråga dem gällande deras uppfattningar om motivation för bild och hur bildpedagogen

kan  arbeta  för  att  öka  motivationen  för  ämnet.  Vid  intervjuerna  används  enbart  ett

ljudinspelningsprogram. De inspelade intervjuerna kommer transkriberas av mig och sedan kommer

ljudinspelningen att förstöras. Den transkriberade intervjun kommer enbart hanteras av mig, min

handledare samt examinator och efter avslutat arbete kommer även dessa att förstöras.

Ungdomen kommer ges fiktivt namn och inga personliga uppgifter om denne eller skolan kommer

nämnas i arbetet.

Samtycker ni till att jag intervjuar er ungdom? Bocka för efter valt svarsalternativ.

Ja ___ Nej ___
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Föräldrars underskrift:_________________________________________________ 

Har ni frågor, tveka inte att höra av er till mig: bea.falldin@live.se

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Beatrice Fälldin
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8.2 Bilaga II

Intervjufrågor: Bildpedagogerna

Bildämnets betydelse ur bildpedagogiskt perspektiv

 Vilken syn har du på bildämnet? (Vad är bildämnet för dig?)

 Hur tolkar du kursplanens centrala innehåll för årskurs 8?

 Har elever ställt dig frågan varför har man bild? och hur besvarar du den?

 Vilka uppfattningar tror du att eleverna har om bilden?

 På vilka sätt arbetar du för att få eleverna att inse betydelsen av kunskap inom bild?

 Hur ser du på användandet av digitala medier i bildundervisningen? Vad varför hur?

Den motiverande bildpedagogen

 Vilket av bildens innehåll upplever du att eleverna är mest motiverade för?
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 På  vilka  sätt  arbetar  du  för  att  utforma  uppgifterna  i  bild  så  de  blir  meningsfulla  för

eleverna?

 Hur arbetar du med digitala medier i din undervisning?

 Upplever du att eleverna är motiverade att använda digitala medier i bildundervisningen?

 På vilka sätt arbetar du för att ta tillvara på elevernas motivation att använda digitala medier

i din undervisning?

 På vilka sätt anser du att de digitala medierna kan öka elevernas motivation för bilden?
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8.3 Bilaga III

Intervjufrågor: Eleverna

Bildämnets betydelse ur elevperspektiv

 Hur ser du på ämnet bild?

 Finns det något du saknar i  bildämnets innehåll?  Något du önskar arbeta mer med eller

något du helt saknar. I så fall vad?

 Tycker du att det är viktigt att ha bild i skolan? Varför?

 Vad är det som gör att du arbetar i bilden? Är det för att ämnet är roligt, avslappnande,

viktigt att klara målen eller annat?

 Tycker du att bilden är viktig att kunna för dina framtida jobb? Varför/ varför inte?

 Tycker du att bildämnet är lika viktigt som andra ämnen i skolan? Som matte eller svenska?

Varför/ varför inte?

 Tycker  du att  det är  lika viktigt  att  klara målen i bildämnet  som det är  i andra ämnen?

Varför/ varför inte?

 Tycker du att du får bättre självförtroende av att uppnå målen i bild?

Den motiverande bildpedagogen
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 Tycker  du att  din bildlärare  får dig att  se  nyttan  med att  kunna innehållet  i  bildämnet?

Varför/ varför inte?

 Hur tycker du att din bildlärare kan arbeta för att få dig att se nyttan med bilden och dess

innehåll?

 Vad tycker du om att använda datorer på bildlektionerna?

 Hur får ni använda datorerna i bilden?

 Skulle ni vilja använda datorerna på andra sätt i bilden? I så fall hur?
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