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Abstrakt 

Bild är ett av de skolämnen som varit mest föränderligt och rörligt genom historien. Genom 

tiderna har många olika ideal och normer genomsyrat utbildningen. Detta arbete har som syfte 

att belysa 4 yrkesverksamma bildlärares ämneskonceptioner – sättet de ser på sitt ämne och på 

sin egen bildlärarroll. Med ett socialkonstruktionistiskt synsätt belyser jag dessa lärares 

diskurser kring sin egen lärarroll, dessa lärares syn på elevernas förväntningar kring 

bildämnet och om vad dessa bildlärare anser vara viktigast med ämnet. Jag intresserar mig 

också för om äldre metoder som t.ex. teckning fortfarande är en regerande norm inom 

bildundervisningen idag.  

 

Genom denna undersökning vill jag belysa hur gamla traditioner i bildämnets historia 

fortfarande påverkar oss och eventuellt lever kvar idag. Syftet är att kritiskt reflektera över 

min och dessa bildlärares roll i skapandet av diskurser om bildämnet. Jag har använt mig av 

kvalitativa och semi-strukturerade intervjumetoder för att insamla mitt empiriska material och 

sedan gjort en diskursanalys på det transkriberade materialet. 

 

Som gestaltande del till detta arbete har jag gjort en autoetnografisk undersökning där jag 

fokuserat på min egen ämneskonception och virkat ett porträtt som en del av undersökning av 

att bemöta en äldre teckningsmetod – porträtt, med ett annat slags material och metod än det 

förväntade. Genom detta arbete har jag kommit underfund med vad syftet med min egen 

blivande bildundervisning kommer att vara, vad jag anser vara viktigast att eleverna får med 

sig från bildundervisningen. 

 

Resultatet av analysen visar att dessa bildlärare delvis arbetar kring äldre diskurser om 

bildämnet som en metod till att uttrycka sina känslor, ett sätt att må bra och diskurser om att 

hantverksskickligheten är avgörande för elevernas estetiska arbeten i skolan.  

 

Sökord: 

bildpedagogik, ämneskonception, bildlärare, socialkonstruktion. 
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1. Inledning  
 

1.1 Introduktion 
Det kan upplevas som att många elever på något sätt har en färdig idé av vad det är de ska lära 

sig på bilden i skolan, och vissa tycks känna sig osäkra och mindre duktiga i ämnet för att de 

inte kan teckna avbildande i blyerts med realistiska skuggor osv. Är det verkligen så att en 

elev måste lära sig teckna för att klara av alla andra konstuttryck sen? Lära sig krypa innan 

den kan gå? Detta kan upplevas som ett problem. Själv fick jag aldrig särskilt bra betyg i bild 

på grundskolan då min lärare stod fast vid att jag hade ett för naivt handlag, jag tecknade inte 

realistiskt särskilt bra. Det skapade en osäkerhet i mitt eget skapande som har pågått många 

år. Nu efter fem år på min utbildning vet jag att det egentligen inte spelar någon roll om jag 

kan teckna avbildande eller inte eftersom det inte är av intresse för mig. Jag kan inte vara bra 

på allt och jag har andra kvaliteter som väger upp mitt yrkeskunnande. Men samtidigt så tror 

jag att det finns fler som jag där ute som tvekat över sin egen förmåga när de anser sig sakna 

teckningskunskaper. Vad är det som är vikigt att lära sig på bildundervisningen egentligen? 

 

På en VFU-plats under min utbildning försökte jag introducera en uppgift för en klass 8:or där 

eleverna skulle skapa ett självportätt utifrån ett fastlimmat foto av sig själv och sen teckna 

zentangles och symboler av deras intressen runt omkring. 1 Eleverna hade väldiga svårigheter 

med denna uppgift och de flesta försökte göra avbildande objekt och miljöer kring sina foton 

istället för att enbart göra mönster och symboler. Det gav mig en tankeställare om vad det är 

som lärs ut och vilka normer som skapas eller bibehålls inom bildämnet. Jag tror det kan vara 

välgörande att diskutera med andra bildlärare kring hur vissa uppgifter används och vad som 

dominerar bildundervisningen idag. Mina upplevelser från min skolgång och ute på VFU-

skolor är att majoriteten av uppgifterna är praktiska med fokus på teckning och måleri, istället 

för att lägga tyngre eller lika mycket vikt på bildkommunikation eller olika samtidskonstarter. 

Jag är intresserad av att ta reda på mer om bildlärares tankar kring sitt ämne – deras så kallade 

ämneskonception. Kanske förväntar sig eleverna att det är det är just avbildande genom äldre 

tekniker de ska lära sig på bildundervisningen och lärarna vill vara tillmötesgående. Jag har 

även funderat på vad detta gör med oss som personer, hur vi skapar ideal, traditioner och 

                                                           
 
1
 Ett sätt att teckna svart-vita mönster på, även kallar telefonklotter. För vidare information se: 

https://www.zentangle.com  2016.03.08. 

https://www.zentangle.com/
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normer, bra och dåligt, fint och fult. Och vad detta gör med vår syn på bild och konst i 

allmänhet och vårt eget skapande i synnerhet. 

 

1.2 Bakgrund 
För att på ett kortfattat sätt förstå hur bildämnet utvecklats i skolan genom historien och gjort 

det till det ämne vi har idag, får vi gå tillbaka till 1800-talet då Johan Heinrich Pestalozzi 

utformade den så kallade folkundervisningen. Det fanns först en tanke om individuell 

undervisning i konst och teckning från mästare till elev då det bara var vissa som fick 

undervisning, men som sedan utvecklades till massundervisning i klassrummen när de flesta 

barn började gå i skolan i slutet av 1800-talet. Där gällde det för läraren att finna sätt att 

upprätthålla makten och kontrollen över eleverna i de stora klasserna. Läraren ritade därför 

räta och kurviga linjer på tavlan medan denne högt dikterar vad den gjorde och eleverna fick 

sedan härma ritandet vid sin bänk och upprepa det läraren sagt. 2 

 

 
Bild 1: Ett exempel på Pestalozzis teckningsidé i Storbritannien i slutet av 1800. 

 

Syftet var att träna upp elevernas iakttagelseförmåga, noggrannhet, arbetsdisciplin och lära 

dem att avbilda så korrekt som möjligt. Detta för att skapa arbetskraft inom hantverk och 

konstnärliga produktioner under den blomstrande industrialismen, för den allmänna 

samhällsnyttan. Det var även under den här tiden som teckningslärarutbildningen startade vid 

Tekniska skolan i Stockholm som 1945 bytte namn till Konstfackskolan. 

 

                                                           
22 Lind, Ulla, Hasselberg, Kersti & Kühlhorn, Britt-Marie (red.) (1992), Tidsbilder: perspektiv på skola och 
bildskapande under 150 år. Stockholm: Utbildningsradion, s. 10 f. 
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Efter Pestalozzi startade Adolf Stuhlmann en ny slags teckningsmetod under 1900-talets 

början som baserade sig på Pestalozzis idéer om att alla elever skulle teckna samma saker 

samtidigt, men med objekt som blivit förenklade till geometriska former och via hjälp av 

prickar och rutnät. Detta tecknande ansågs som ett nödvändigt kunnande. Äldre elever kunde 

få mer frihet genom att välja själva bland givna föremål att teckna av, men själva avbildandet 

var det strikta rättesnöret. Det var enkelt för lärarna att bedöma dessa elevarbeten, det var 

enkelt att se vad som var tecknat rätt eller fel, bättre eller sämre. Teckningsämnet i skolan 

kom att bli en slags smakfostran, eleverna skulle lära sig vilken slags kultur som var bra, och 

vad som räknades som mindre bra kultur, och de skulle därmed lära sig att bedöma andras 

skapelser och fostras till den rätta åskådaren och konsumenten av skön konst. 3 

 

 
Bild 2: Ännu ett exempel på metoden att alla tecknar samma objekt, här en fluga. 

 

Under 1900-talet kom sen ämnet att förändras då psykologi och individualitet började ta 

större plats i både skola och samhälle, och modernismen gjorde intåg i konstvärlden. Det 

började t.ex. göras studier av barns teckningar och bilder för att spåra genetiska mönster och 

hur de upplevde sin samtid. Under mellankrigstiden började barnens behov och deras 

utvecklingsfaser att lyftas fram, de skulle uttrycka sina känslor inom teckningsämnet och det 

var inte längre lika viktigt att kunna teckna realistiskt och avbildande. Det fria skapandet tog 

överhand med den moderna abstrakta konsten som stöttepelare. Att skapa bilder kom att bli 

en slags terapi och utvecklande för barnens innersta väsen. I och med detta blev 

                                                           
 3 Lind, Hasselberg & Kühlhorn (1992), s. 13 f. 



8 
 

bedömningarna av elevernas bilder i skolan förändrade och det blev istället en fråga om 

personlig smak och mer knutet till kulturella och sociala konventioner.4 

 

  
Bild 3: Teckningsklass i Florida 1942 som speglar individualiteten som nu tagit överhand. 

 

Cirka hundra år efter sin början kom sen undervisningen i teckning att byta namn till bild, 

detta var i och med Lgr80. Nu beskrevs ämnet som ett språkämne – ett viktigt 

kommunikationsmedel vid sidan av att skriva, tala och läsa.5 Det var tal om detta redan 1969, 

men det tog ungefär 10 år att verkställa en större förändring i bildämnet. Eleverna skulle nu 

lära sig mer om bildens funktion i samhället – med t.ex. massmedia och reklam. Nya 

arbetsmedium för eleverna togs fram, så som foto och film, medan bildanalys och 

bildkommunikation blev huvudmoment i den nya läroplanen för att skapa mer kritiska 

medborgare.  Men det gick inte så snabbt att förändra undervisningen som det kanske var 

tänkt: 

 

I den nationella utvärderingen av grundskolan, NU93, påvisades att skolorna framförallt arbetade 
med de modernistiska traditionerna i bildämnet. Trots en stark utveckling i samhället med 
datorisering och medieutveckling fick detta ringa genomslagskraft i bildundervisningen på 
skolorna.6 

 

Den nationella utvärderingen av bildämnet, NU93 visade alltså att den största delen av 

undervisningen fortfarande gick åt till att skapa egna bilder och då hade det ändå gått tolv år 
                                                           
4 Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar (1989), Bildundervisningen och det pedagogiska rummet: traditioner, 
föreställningar och undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i grundskolan. Diss. av båda förf. 
Stockholm: Stockholms universitet, s. 94. 
5 Lind, Hasselberg & Kühlhorn (1992), s. 20 ff.   
6 Hellman, Annika (2011), Re-Enter, en studie om medieundervisningen på gymnasiet, (KU-rapport) Stockholm: 
Konstfack, s. 11. 
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efter att Lgr80 presenterats. Även den undersökning som gjordes 2003 visade på likande 

resultat.  I Åsén & Petterssons avhandling kan vi läsa: 

 

Från det att teckning började etableras som ett eget ämne i den allmänna skolan fram till dagens 
bildämne har ämnet förändrats i många avseenden. Men detta innebär inte att alla spår av tidigare 
sätt att se på ämnet försvunnit. Många av de föreställningar som legat till grund för 
teckningsundersvisningen och som finns i botten av det som sker idag har en historisk förankring. 
Denna kan ofta vara dold för lärare, genom att de inte alltid har kunskap om vad som varit, men 
också genom att den tradition de arbetar inom är en del av deras föreställningar.7  

 

Den sista meningen i detta citat fick mig att fundera kring vad det är egentligen bildlärare lär 

ut och varför de gör vissa urval, medvetet eller omedvetet efter de traditioner de är uppväxta 

med. Trettiofem år har gått sen Lgr80 introducerade bildkommunikation i ämnet, och vi lever 

i ett annat sorts bildsamhälle nu, och den förändras ständigt. Nu finns det möjligheter att 

manipulera både film och foto privat på hemmabasis, och vi delar lättsinnigt med oss av 

bilder och filmer via sociala medier på internet, samtidigt som reklambilder och annan press 

och media inverkar på vår vardag.  

 

1.3 Syfte 
I Skolverkets ämnesrapport om den nationella utvärderingen i ämnet bild från 2015 kan jag 

läsa: 

Inte endast kursplanen är avgörande för undervisningen, utan också de involverades uppfattning 
om ämnet. En ämneskonception är ämnesföreträdarnas (lärarnas) sätt att tänka om sitt ämne, och 
hur de motiverar ämnet /…/ I någon mening kan den vara underförstådd och något man tar för 
givet /…/ Men ämneskonceptionen stämmer inte alltid överens med undervisningen. Även elever 
och t.ex. deras anhöriga har ämneskonceptioner.8 

Då bild är ett så pass föränderligt och omdiskuterat skolämne är mitt syfte med denna 

undersökning att titta närmare på hur några yrkesverksamma bildlärares ämneskonception ser 

ut genom att belysa olika diskurser, och då specifik när det gäller den gamla traditionen av 

skapande. Jag har valt att fokusera på bildämnet i grundskolans äldre åldrar och i 

gymnasieskolan, och vill undersöka hur gamla traditioner i bildämnet påverkar oss ännu idag. 

Mitt syfte är att skapa en kritisk reflektion över min och andra bildlärares roll i skapandet av 

diskurser. Blir vi bildlärare mer medvetna om våra val tror jag att vi lättare kan utveckla vårt 

                                                           
7 Pettersson & Åsén (1989), s. 68. 
8 Skolverket (2015), Bild i grundskolan. En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3497 s. 44. 
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eget och samhällets syfte med bildundervisningen i skolan idag, och synen på bildämnet i 

allmänhet. 

1.4 Frågeställning  
 Vilka diskurser och ämneskonceptioner om bildundervisning synliggörs genom 

intervjuer med bildlärare?  

 Hur upplever bildlärarna att elevernas ämneskonceptioner ser ut? 

 Hur resonerar bildlärarna kring vikten av avbildande tekniker i bildundersvisningen 

och vad som är viktigt i bildundervisningen? 

2. Empiri 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med 4 olika yrkesverksamma bildlärare från både 

grundskolan årskurs 7-9 och gymnasiet. Vid intervjutillfällena utgick vi ifrån några av mig 

förberedda frågor men lärarna fick samtala fritt kring dessa. Intervjuerna har ljudinspelats och 

sedan transkriberades och det inspelade materialet blev sammanlagt ungefär 4 timmar. Dessa 

transkriberade intervjuer utgör empirin i min undersökning. Min egen gestaltningsprocess 

utgör även empirin för min undersökning. 

3. Urval och avgränsning 

Jag har valt att intervjua både lärare i grundskolan och på gymnasiet i min undersökning för 

att få en bredare överblick kring de frågor jag har, då dessa inte är inriktade på någon speciell 

årskurs. Jag vill belysa dessa lärares diskurser och ämneskonceptioner – hur lärarna ser på 

bildämnet och vad de anser vara syftet med det. Jag är även intresserad av att belysa vad 

lärarna anser att deras elever har för ämneskonception, men eftersom jag inte intervjuar 

eleverna själva får jag enbart svar på denna fråga via lärarna.  

Tre av lärarna är yrkesverksamma i Stockholm och en lärare arbetar på en skola i södra 

Norrland, för att ge en viss överblick om hur det kan se ut i en skola på en mindre ort. Två av 

lärarna är gymnasielärare på ett estetiskt program, en lärare arbetar enbart på grundskolan 

med årskurs 7-9 och den fjärde läraren arbetar både på grundskolan årskurs 7-9 och på 

Estetiska programmet i gymnasiet. Lärarna är mellan 30 och 58 år, tre av dem kvinnor och en 

man. Tre av lärarna är ämnesbehöriga och en av lärarna har ännu ingen lärarlegitimation. 
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4. Metod  

4.1 Gestaltning 

Parallellt med min undersökning av dessa lärares ämneskonception har jag även gjort en 

gestaltning där jag undersöker och funderar kring min egen ämneskonception. Jag kallar mitt 

gestaltande arbete för Portrait of Time, där har jag virkat ett porträtt efter ett foto av min 

mormor från 1950-talet. Min virkning är ett slags kommentar mot traditionen av tecknade 

realistiska porträtt samtidigt som det är en undersökning av för mig en ny metod att teckna 

porträtt på. Med denna metod vill jag öppna upp vägar, möjligheter och idéer till andra 

eventuellt mer individanpassade lösningar inom vissa uppgifter i bildämnet istället för att just 

falla tillbaka till de gamla traditionella. Att istället för att t.ex. teckna ett stilleben med kol låta 

eleverna själva välja medium och metod till vissa uppgifter. Kanske kan de bygga upp ett 

stilleben av pixlar i ett datorprogram, eller bygga ett tredimensionellt stilleben av olika 

material, eller varför inte göra ett stilleben av sina kroppar. Med min gestaltning vill jag finna 

ett värde i mitt eget skapande, helt oberoende av vad andra kanske förväntar sig av mig eller 

av porträtt. För om jag inte känner att jag är särskilt bra på att teckna och inte finner den 

metoden givande, hur kan jag då ändå skapa ett porträtt utan att göra just det? Likaså ska 

elever få möjligheten till att skapa något de känner att de varit med och valt och känner ett 

värde för istället för att ofrivilligt placeras i normer och värderingar om vad de borde göra och 

kunna.  

Att mitt porträtt just föreställer min mormor och att jag använder mig av virkning får 

symbolisera den tid som passerat, den äldre tid som skapat de föreställningar och traditioner 

om bildämnet och tecknandet som finns kvar idag. Men det belyser även att bildämnet för mig 

är öppet för andra slags hantverkskunskaper än enbart de mer förutsägbara. Jag funderade på 

minnen, släktarv och vanor när jag virkade porträttet. Det känns som att jag kopplar det till 

vanor och minnen vi har genom bildämnet, ett arv som vi tar med oss från vår egen skoltid. 

Min process kommer jag att presentera under rubriken Bearbetning och Analys som en slags 

processdagbok med tillhörande bilder, och där kommer den att dyka upp parallellt i min 

analys av lärarintervjuerna. Processen presenteras i kursiv stil och med ett annat typsnitt än 

den övriga analysen. I min processanalys kommer jag att använda mig av autoetnografi som 

grund.  

4.2 Autoetnografi 

Enligt Roth är autoetnografi en metod som hjälper oss att förstå andra människor, genom att 
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först lära oss förstå oss själva. Detta med hjälp av egna erfarenheter och en förståelse kring 

andra människors och sin egen historia.9 Den kan också ses speciellt inriktad på lärares känsla 

av förståelse kring sina elevers upplevelser: 

Especially, a rigorous study of how we cope and learn in difficult situations should allow us to 
evolve better understandings of the difficulties students face when it comes to teaching or learning 
some subject matter /…/.10 

Roth kopplar mycket av det de skriver till socialkonstruktionismen som grund för hur vi blir 

de vi blir och hur vi uppfattar oss själva och världen. Autoetnografi kan vara ett hjälpmedel 

till att synliggöra normer och möjligheter till att problematisera tankesätt och åsikter, 

speciellt då inriktat på lärarrollen för att medvetandegöra invanda mönster och kritiskt 

granska hur elever behandlas och vad som lärs ut. 

 Curriculum in this context takes on an unprecedented importance, as it pursues ways of knowing 
and being that shape the evolution of the human species.11 

Roth tar här upp läroplaner som exempel på hur elever formas och hur den mänskliga 

utvecklingen påverkas av detta. 

4.3 Etik 

Jag följer Vetenskapsrådets etiska regler och håller mina informanter anonyma och använder 

därför inte deras riktiga namn i min analys.  

Jag har tagit ställning till min maktposition som ”granskare” av vad informanterna säger och 

därmed är jag medveten om att dessa eventuellt kan ha besvarat vissa av mina frågor med svar 

som de tror att jag, deras arbetsgivare eller Konstfack kanske förväntar sig av dem. Genom 

bearbetning och analys kan informanternas uttryck för ämneskonceptionen tolkas på ett annat 

sätt än vad de själva menade när de sa det. 

4.4 Intervjuer 

Intervjuerna och undersökningen är kvalitativa och har ett holistiskt fokus och därför avläser 

jag det som sägs efter kontexter.12 Intervjuerna är även semi-strukturerade, då jag hade med 

mig en lista med färdiga frågor att ställa och diskutera men lämnade även plats för övriga 

                                                           
9 Roth, Wolff-Michael (red.) (2005), Auto/biography and auto/ethnography: praxis of research method. 
Rotterdam: Sense Publishers, s. 8. 
10 Ibid., s. 10 f. 
11 Ibid., s. 164. 
12 Denscombe, Martyn (2010), Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Johanneshov: TPB, s. 322 f. 
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samtalsämnen och att ordningen på frågorna inte egentligen hade någon betydelse.13 Under 

intervjuerna med bildlärarna försökte jag skapa en så öppen och lättsam stämning som 

möjligt. Vi träffades vid ett tillfälle i skolornas bildsalar och de fick börja med att prata om 

vilka de var, sin utbildning, om skolan de jobbar på och hur de upplever läraryrket. De 

berättade om sin syn på sin lärarverklighet och deras upplevelser utifrån frågorna som jag 

förberett innan. Frågorna fungerade mer som riktlinjer än som styrning och jag flikade ofta in 

oplanerade följdfrågor under samtalet.  

För att förbereda mig inför intervjuerna läste jag mycket om tidigare forskning kring 

bildämnets historia och Skolverkets nationella utvärderingar om bild i grundskolan, där den 

senaste är från 2015. Efter att ha studerat dem kom jag fram till att jag ville diskutera sju 

frågor, dessa finns att läsa i bifogad bilaga.14 

Jag upplevde under alla intervjuer att dessa frågor lätt löpte in i varandra, och många gånger 

behövde jag inte ställa dem rakt ut. Under intervjuerna använde jag mig av en form av 

bildelicitering. Jag bad lärarna att visa upp elevarbeten under intervjun.  Rose förklarar 

begreppet i sin bok Visual Methodologies, och skriver om att titta och samtala kring bilder 

kan ge en djupare förståelse och andra insikter än vad bara talande intervjuer kan göra.15 De 

kunde t.ex. ge uttryck för olika diskurser i min undersökning. Metoden förstärkte min 

förståelse kring bildlärarnas upplägg kring uppgifternas de beskrev och även bildlärarnas 

diskurser kring elevernas färdigheter och förståelse av uppgifterna.  

 

5. Teori 

5.1 Socialkonstruktion 

Psykologiprofessorn Burr menar att det vi förstår om vår omvärld är kulturellt och historiskt 

konstruerat: 

This means that all ways of understanding are historically and culturally relative. Not only are they 
specific to particular cultures and periods of history, they are products of that culture and history.16 

Vi skapar oss versioner av verkligheten tillsammans med andra i samma omgivning, främst 

visa språket, därmed finns det ingenting som kan klassas som objektiva fakta inom 

                                                           
13 Denscombe (2010), s. 234 f. 
14 Bilaga s. 1. 
15 Rose, Gillian (2012), Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. 3. ed. 
London: Sage, s. 305. 
16 Burr, Vivien (2015), Social Constructionism, Routledge, Third Edition, London: Routledge, s. 4. 
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socialkonstruktionismen. I ett annat samhälle eller i en annan kultur kan det se helt 

annorlunda ut men ändå anses som en norm där. 

Burr menar att vi upplever vår värld helt olika beroende på många olika faktorer och vi skapar 

alla vår egen individuella mening med världen och syftet med våra och andras handlingar. 

Även vår självbild är konstruerad och produceras genom språket. 

The social constructionism case in its most extreme form claims that all the objects of our 
consciousness, every ‘thing’ we think of or talk about, including our identities and our selves, is 

constructed through language, manufactured out of discourse. Nothing has any essential, 
independent existence outside of language.17 

Burr skriver här att ingenting existerar självständigt utanför språket. Det är språket och mina 

lärarinformanters sätt att tala som kommer att undersökas i detta arbete.  

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär också att vi ställer oss kritiska till ting i 

samhället, livet och världen som tas för givet, därför är detta en intressant teori för mitt arbete. 

18 Jag vill ställa mig kritisk till konstruerandet av bildämnet, bildlärarna och normer kring 

bilduppgifter. Dessa normer är konstruktioner som byggts upp under tid men som också pågår 

kontinuerligt. Ämneskonceptionen i sig är konstruerade diskurser, och därför är detta ytterst 

intressant för min undersökning. Det finns inget rätt eller fel, jag kan inte påstå att min kritik 

till dessa kontexter och ämneskonceptioner är grundad i något fulländat och rättmätigt från 

min sida, eftersom även jag, som alla andra lever i diskurser och normer. Däremot är det 

intressant att kritiskt granska det som både jag själv och andra tar för givet om bildämnet. 

5.2 Diskursanalys 
Diskurs och diskursanalys är centralt för socialkonstruktionismen. Diskurser är ett speciellt 

sätt att tala om och förstå världen på.19 Winther Jørgensen och Philips skriver om Vivien 

Burr’s fyra premisser - två av dem som jag nämnde ovan handlar om en kritisk inställning till 

självklar kunskap och att vår kunskap alltid är kulturellt och historiskt präglad. Den tredje 

premissen handlar om sambadet mellan kunskap och sociala processer, att kunskap 

frambringas i sociala interaktioner som bygger upp gemensamma sanningar. Den fjärde 

premissen handlar om sambandet mellan kunskap och social handling, där vissa handlingar 

                                                           
17 Burr (2015), s. 122. 
18 Ibid., s. 2. 
19 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, s. 7.  
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blir naturliga och andra otänkbara beroende på den bestämda världsbilden. Det betyder att 

diskurser begränsar och möjliggör olika sociala handlingar.20  

En diskursanalytiker ska alltså fundera över vad människor tar för givet när de säger något, 

fundera på hur den människans verklighet ser ut. Diskursanalytikern ska arbeta med det som 

faktiskt har sagts för att undersöka mönster och sociala konsekvenser som framställningarna 

av deras verklighet får. Men diskursanalytikern får inte låta sina egna värderingar överskugga 

analysen.21 

 

Winther Jørgensen & Philips skiljer på begreppen ”analys av diskurser” och ”diskursanalys”. 

Analys av diskurser syftar på att identifiera de diskurser som människor bygger på och sen 

analyserar de diskurserna och hur de påverkar världen. Detta bygger på Foucaults diskursteori 

om hur människors förståelse för världen ser ut och vilka som blir de sociala konsekvenserna. 

Diskursanalys däremot fokuserar på hur text och tal är organiserade i sociala interaktioner. 
22 

Syftet med att analysera är inte att kategorisera människor utan att identifiera diskurser där 

kategorier konstrueras och en ska inte förvänta sig att människor är konsekventa, deras tal kan 

variera eftersom människor bygger på flera olika diskurser samtidigt, oftast motsägelsefulla, 

skriver Winther Jørgensen och Philips.23 

Burr talar om maktstrukturen inom diskurser: 

Discourses are intimately tied to the structures and practices that are lived out in society from day 
to day, and it is in the interest of relatively powerful groups that some discourses and not others 
receive in a more powerful position in society, /…/.

24 

Michel Foucaults teorier handlar om makt och sanningar, och att sanningseffekter skapas 

inom diskurserna.  Sanning uppfattas av Foucault som ett system av procedurer för 

produktion, reglering och spridning av påståenden. Det är en uppfattning som Foucault 

kopplar ihop med sin maktuppfattning om att ’sanningen’ är inbäddad i och skapad av olika 

maktsystem.25 Med andra ord kan en inte nå fram till någon sanning utan fokus ligger istället 

på hur sanningseffekter skapas och konstrueras inom diskurser. 

                                                           
20 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 11. 
21 Ibid., s. 28. 
22 Ibid., s. 112. 
23 Ibid., s. 115. 
24 Burr (2015), s. 88. 
25 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 21. 
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6. Tidigare forskning  

Inom brittisk forskning om bild och konst i skolan finns Atkinson och hans Art, 

Equality and Learning från 2011. Han menar att bildämnet i skolan utvecklas alldeles 

för långsamt och att samma gamla metoder används om och om igen: 

Whilst many practices in contemporary art challenge our comprehension of the artist, objects and 
practices of art, the context of school art education tends to be more conservative, though by no 
means exclusively so as I will show, and reproduces teachers and learners, objects and practices 
within a more homogenous genealogy.26 
 

Atkinson skriver här att bildämnet inte hänger med iden övriga konstvärlden utanför skolan. 

Bildlärare, bilduppgifter och bildideal lever kvar i gamla normer. Atkinson skriver också om 

att producerandet av bilder via äldre tekniker fortfarande är dominerande i de brittiska 

gymnasieskolorna och att det oftast bara pratas om och visas upp en specifik grupp av konst 

och konstnärer på utbildningarna: 

 

Downing and Watson (2004) entitled School Art: What’s in it? exploring visual arts in secondary 
schools. Although not extensive this research indicates that the content of the curriculum in many 
of the secondary schools surveyed consists of a strong emphasis upon developing skills and 
techniques. Painting and observational drawing were found to be dominant practices. Reference to 
artists tended to be restricted to the early twentieth century and consisted mainly of European male 
artists.27 
 

Denna dominerande praktik menar Atkinson skapar en konservativ och normativ uppfattning 

om bildundervisningen i skolan och om konst i samhället: 

 

/…/ school art practices tend to reproduce and confirm (though not exclusively) a particular 

conservative distribution of understandings and attitudes towards objects and subjects of 
practice.28 

 

Det betyder att bildämnet i skolan reproducerar och bekräftar de konservativa attityderna om 

bild och konst i samhället. För att koppla Atkinsons tankar till samma ämne i Sverige så har 

jag nämnt Skolverkets ämnesrapport Nationella Utvärderingen för grundskolan från 2015, NU 

2015: 

 

                                                           
26 Atkinson, Dennis (2011), Art, Equality and Learning: Pedagogies Against the State. Rotterdam: Sense 
Publishers, s. 75. 
27 Ibid., s. 83 f. 
28 Ibid., s. 85. 
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Många lärare i bild anser att ämnet är kreativt och bildkommunikation är viktigt. Men rester av 
äldre uppfattningar om ämnet finns kvar hos lärarna, exempelvis en praktisk-estetisk 
ämneskonception och föreställningen om fritt skapande. /…/ Eleverna omfattar främst en praktisk-
estetisk ämneskonception. Lärarna och elevernas syn på ämnet skiljer sig alltså delvis åt.29 
 

I NU 2015 skriver forskarna om att det främst är bildframställning för hand som till större del 

präglar bildundervisningen idag, och att digitalt bildarbete fortfarande inte fått särskilt stor 

plats. 30 Elevernas syn på bildämnet är annorlunda i jämförelse med lärarnas och många elever 

påstår att de inte sysslar med bild på fritiden. Enligt undersökning ansåg eleverna att bild i 

skolan och att framställa bilder på fritiden var två olika saker, då bild i skolan enligt eleverna 

ska handla om att teckna och måla och bild på fritiden handlar mer om media.31 

 

Åsén har även han skrivit en del om ämnet här i Sverige, bland annat i den vetenskapliga 

rapportserien Uttryck, Intryck, Avtryck från 2006. Där beskriver han bildämnets historia och 

utveckling och skriver även till viss del om lärares olika ämneskonceptioner: 

 

Men det finns också skillnader mellan lärare, där vissa är mer benägna att förnya ämnet och 
undervisningen än andra. Ett sådant mönster kan urskiljas i de nationella utvärderingarna och 
mönstret kan relateras till Larry Cubans resultat från studier av undervisning i den amerikanske 
skolan. Han finner där två ytterlighetsgrupper – de som genomför läroplansförändringar och de 
som inte gör det. Den sistnämnda gruppen är den största. Han noterar också att det finns en 
mellangrupp som han kallar ”hybrider”, d v s de som gör lite av varje och tar till sig något av det 

nya och kombinerar med det gamla och etablerade (Cuban, 1993).32 

 

Åsén skriver här om de olika arbets- och synsätt som bildlärares diskurser kan yttra sig på. 

Det finns de bildlärare som eftersträvar konservativa praktiker, de som vill modernisera 

ämnet, och de som ligger som hybrider mitt emellan.  

I Lindes Läroplansteori beskriver han sin syn på att skolan styrs av en högre makt som 

återskapar klasstrukturer. Skolan återskapar föreställningar och sociala relationer enligt 

Linde.33 Detta kan kopplas till Foucaults teori om makt och sanningar som jag nämnde ovan 

och det kan även kopplas till det Roth skrev om läroplanerna formar människors vidare 

utveckling. Jag hade en fråga till mina informanter om hur de upplever och tolkar läroplanen, 

                                                           
29 Skolverket (2015), s. 7. 
30 Ibid., s. 8. 
31 Ibid., s. 62. 
32 Åsén, Gunnar (2006), ”Varför bild i skolan?: en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat 

skolämne”, i Lundgren, Ulf P. (red.) (2006), Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska uttrycksformer och 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 118. 
33 Linde, Göran (2006), Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. 2., [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur, s. 14 f. 
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just för att någon annan haft makten att skapa dem, men även eftersom de själva sitter på 

makten att tolka dem och därmed till viss del styr den mänskliga utvecklingen.34 

Bohlin har tagit upp ämneskonception i sin magisteruppsats Poängen med det hela: 

 

I en enkel jämförelse med ämnet svenska kan man säga att ämnet inte ska göra författare av alla 
elever, utan ge dem möjlighet att utveckla kunskaper om ett språk som de kan förstå, uttrycka sig 
med och kommunicera med i vardagslivet. Några elever kommer dock ändå att bli författare eller 
journalister. Samma sak gäller för bildämnet. En och annan elev kommer att arbeta med bilder på 
något sätt i sitt vuxna liv.35 

 

Bohlin undersöker vad som tar störst plats i bildundervisningen och kopplar det till 

läroplanerna. 

 

Hellman berör frågorna kring skolans och bildämnets diskurs i sin rapport från 2011 där hon 

talar om de äldre versionerna av nationella utvärderingen av bild i grundskolan: 

 

Bildämnet ute på skolorna fortsatte dock att domineras av starka diskurser och traditioner 
kopplade till modernismens romantiska konstsyn. Ett sätt att påbörja omformuleringen av denna 
starka diskurs är via ett poststrukturalistiskt och pragmatiskt förhållningssätt.  Detta innebär arbete 
med synliggörande av bildämnets traditioner i praktiken, i klassrummet, och att börja ställa frågor 
kring vad som kontrollerar och styr oss i praktiken, samt ett utforskande av gränserna för vad som 
är möjligt att säga och göra i denna praktik.36 
 

Hellman skriver om att diskursen om bildämnet behöver omformuleras genom att synliggöra 

traditioner inom bildämnet, och att ställa sig frågande kring vad som styr oss. Det är också 

detta min undersökning kommer att beröra. 

7. Bearbetning och Analys 
 

7.1 Introduktion av informanter 
Under april 2016 genomförde jag tre intervjutillfällen med fyra lärarinformanter. Min första 

intervju utspelade sig i en förort till Stockholm under påsklovet på en mindre privatägd skola 

som innehar både en grundskola årskurs 7-9 och gymnasiet med ett estetiskt program. Det var 

min första intervju och jag var lite nervös över hur frågorna skulle tas emot eller uppfattas, 

men jag fick en kopp kaffe och min första informant (jag kallar henne här för Elin) verkade 
                                                           
34 Bilaga, s. 1. 
35 Bohlin, Pia (2007), ”Att förstå poängen med det hela”- en studie av koncept i ämnet Bild under 1900-talet och 
i samtida praktisk bildpedagogig på grundskolans högstadium, (Magisteruppsats) Stockholm, s. 5. 
36 Hellman (2011), s. 12. 
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väldigt lättsam. Vi satt mitt emot varandra i den lilla bildsalen, salen är just liten eftersom 

klasserna på denna skola är väldigt små då den inriktar sig till elever med olika 

autismspektrum och det är viktigt att eleverna ska kunna gå undan och arbeta ostört, och 

klasserna är små. Elin berättar att hon är utbildad till både samhälls- och bildlärare, främst på 

lärarhögskolan i Stockholm men avslutade sin utbildning med ett år på Konstfack. Hon har 

varit yrkesverksam i ungefär fyra år, två av dessa på denna skola som bildlärare.  

 

Min andra intervju utspelade sig i en liten ort i södra Norrland, i en kommunal grundskola 

årskurs 7-9. Jag besökte skolan en eftermiddag efter bildlärarens sista lektionspass för dagen 

och skolan var nästan tom på elever. Min andra informant som jag kallar för Jenny stod och 

tvättade bort färg från penslar och paletter efter eleverna när jag kom in i salen. Salen är 

avlång och har en grön krittavla i ena änden. Jag fick senare veta att den tidigare bildläraren 

som varit anställd där i över trettio år inte ville byta till en white board när det tillfället gavs 

och sen dess har den gröna tavlan fått sitta kvar. Jenny har gått konst- och serieskola och sen 

läst bildpedagogik på en högskola i närliggande stad, men är egentligen inte behörig lärare 

ännu. Informanten har bara arbetat på denna skola som lärare under en termin och blev 

”inkastad” som informanten själv säger, efter jullovet då det råder lärarbrist i kommunen.  

 

Min tredje och sista intervju utspelar sig åter i Stockholm men mer centralt denna gång, på ett 

privatägt gymnasium med estetiskt program. Skolan ligger i ett höghus och ger vid första 

anblick ingen skolkänsla. Inuti är lokalerna nya och fräscha, och atmosfären känns lite mer 

som ett kontor än som ett gymnasium. Jag kom dit med vetskap om att jag skulle träffa min 

tredje informant Cilla men fick veta när jag kom in att ännu en bildlärare, Micke, ville delta. 

Vi tog oss en kopp kaffe och satte oss i den sal som de ansåg vara deras bästa bildsal på 

skolan. Den var väldigt prydlig, ljus och välutrustad, mer som en designbyrå än som en ateljé. 

Båda lärarna är utbildade på Konstfack men under olika eror. Cilla är relativt nyexaminerad 

och har jobbat som bildlärare i 1,5 år medan Micke har nästan 25 års erfarenhet som bildlärare 

och gick 3 år på Konstfack under 1980-talet och är även verksam konstnär på deltid. 

 

7.2 Process: Portrait of Time 

Som en parallell och lika stor del till denna undersökning har jag gjort en autoetnografisk undersökning 

om min ämneskonception. Jag tror det kan bli lättare att förstå lärardiskurser kring bildämnet och de 

avbildande traditionerna om även jag funderar över min position och vilka diskurser jag befinner mig i. 
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Jag bestämde mig för att utforska en för mig ny metod att skapa ett porträtt på. Jag ville finna ett värde i 

det jag skapade som kan likställas med värdet som realistiskt tecknade porträtt ofta kan besitta.  

 

Jag letade fram ett gammalt foto av min sen flera år bortgångna mormor Inga (bild 4). Hon är omkring 

20 år när fotot togs och jag tycker att den bilden är vacker på något sätt. Bilden besitter ett värde för 

mig, ett sentimentalvärde. Jag minns henne när jag tittar på bilden, även om jag själv inte kände hennes 

20-åriga jag, men jag minns hur hon var senare, när jag var liten, med sitt gråa krulliga hår. Jag minns 

saker som min mamma berättat om hur hon blivit uppfostrad av min mormor Inga, och saker om hur 

mormor hade det när hon växte upp. Jag funderar på skillnader och likheter mellan nu och då och vad 

som har gått i arv från generation till generation. Jag undrar vad mormor Inga gjorde på sin 

teckningsundervisning i skolan. Hon var konstintresserad och när fotot togs målade hon själv litegrann. 

Främst avbildade hon blommor i sin omgivning.  

 

Men hur skulle jag skapa ett porträtt av mormor utan att teckna eller måla? Vad kan jag? Jag kan ju 

virka, jag är faktiskt ganska bra på det. Varför inte utnyttja den kunskapen och glädjen jag känner till det 

hantverket och vända rädslan av att skapa ett porträtt till min egen fördel med min egen lösning? 

Mormor gillade faktiskt också att utöva textila konsthantverk, vilket gjorde att hon slutade att måla och 

ägnade sig sen enbart till broderi av olika slag. 

 

Bild 4: Inga ca.20 år. 

7.3 Intervju: Syftet med bildundervisningen  

Jag ställde samma frågor till alla informanter, även om ingångsporten till dem har varit olika 

beroende på intervju. En fråga som jag ställde ganska tidigt i alla samtal löd: Vad anser du är 

syftet med bildundervisningen? (Varför har vi bild i skolan?) Med denna fråga ville jag 
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synliggöra lärarnas bakgrund kring bildämnet och deras lärarroll. Två av informanterna 

uttryckte att just den frågan var lite svår och kopplade den gärna till styrdokumenten direkt. 

Micke berättade att han kände sig kluven: 

 

”Jag hade nån gammal bildlärare /…/ och så praktiserade jag där hos honom när jag gick på 
bildlärarlinjen och då pratade jag precis som en bildlärarstudent liksom, det hade jag fått lära mig, 
att bildämnet det var viktigt, det ska vara lika viktigt som de andra och så där. Men han hade en 
lite annan inriktning, han sa: nä bilden är till för dom som är ”the misfits” liksom, dom som har 

svårt att hitta en plats i nåt annat, dom ska få ett rum i bildsalen. Så han såg det som alternativ 
pedagogik va ungefär. Han ville inte jämföra sig med matematik och kunskapskrav och så. Så där 
fick jag en riktig tankeställare, att just det…därför är jag själv lite emot det där att de försöker att 

få bildämnena likadana i kursplanen med omdömen och betyg och allt det där. Det är så mycket 
som glappar tycker jag mellan andra ämnen och estetiska ämnen. Så det är lite snurrigt, jag är hela 
tiden mellan två stolar, med vad jag tror skolverket vill att jag ska göra och å andra sidan vad jag 
tycker att jag vill göra, eller vad eleverna ska få ut av det liksom. Och det kan vara långt mellan 
dom två grejerna. Så det är jobbigt.”37 Micke 
 

Micke beskriver här en motstridig kamp mellan flera olika diskurser, dels diskursen om den 

romantiserade bilden av konstnären som en outsider, någon som inte passar in i samhällets 

normer, och dels diskursen om vad kanske Skolverket och politiker anser hur bildämnet ska 

platsa in i en styrd ram. Kanske strider även Mickes syn på elevernas ämneskonception med 

de övriga diskurserna. Här synliggörs hur identiteter konstrueras genom flera motsägelsefulla 

diskurser, vi influeras från flera olika håll som Winther Jørgensen & Philips skrev om. 38 

 

Cilla var en av dem som kände sig lite osäker på frågan då hon fortfarande är en relativt ny 

lärare och är mitt uppe i sin egen utveckling som hon själv sa. 

 

”Att det är en demokratisk rättighet att lära sig att tolka bilder och göra egna bilder, och det 

pratades det om på utbildningen, att det kanske inte bara var att lära sig ett hantverk, utan att bild 
kan vara så mycket mer. Och så kände jag ganska mycket så när jag jobbade på grundskolan, mest 
för att det var så många elever som inte var intresserade av bild och då var jag tvungen att försvara 
bilden /…/ Men sen när jag hamnade här med estetelever (på gymnasiet, min anm.) som har en 
egen motor som tecknar, ritar och gör bilder digitalt, privat. Då kändes det som att jag inte 
behövde försvara det längre och då har jag heller inte tänkt så mycket på det, utan då har det varit 
så självklart, att idag ska vi göra det här…åh vad kul, säger alla, och sen: är det redan slut, och jag 
får kasta ut folk på rast. Så då känns det inte som att jag behövt fundera. Men då är frågan, har jag 
då på nåt sätt fallit till föga för…har jag gett mig då? Att det bara är till för dom som är 

intresserade från början och som vill jobba konstnärligt?”
39 Cilla 

                                                           
37 Intervju med Cilla och Micke. 
38 Winther Jørgensen & Philips (2000). 
39 Intervju med Cilla och Micke. 
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Cilla nämner här något hon fått med sig från Konstfack - att det är en demokratisk rättighet att 

få tolka och göra bilder, och att bild är så mycket mer än att bara lära sig ett hantverk. Cilla 

började även ifrågasätta sig själv och diskursen om bild som en demokratisk rättighet. Kanske 

berodde detta på att vi var tre personer under denna intervju och att Micke hade svarat först, 

det kan vara avgörande i ett samtal vem som talar och uttrycker en åsikt först, med andra ord 

kan det färga alla vidare svar i konversationen.  

 

”Jag tycker att det är så lätt man hamnar i, inte floskler, men klyschor. Det är bra för det kreativa 

tänkandet, och man måste kunna läsa av bilderna i samhället som språk och allt det där. Sen så 
finns det en helt annan grej och den är lite mer individuell och det är att det är bra för ens 
personliga mående liksom, att kunna få fokusera på nånting som man är intresserad av, som kan 
bli ett yrke givetvis, men det är inte nödvändigt att det måste bli så.”

40 Micke  
 

Micke nämner och ställer sig här medveten till diskursen som handlar om att bild är bra för 

det kreativa tänkandet och en även en annan diskurs om bild som en tolk av bilderna i vårt 

samhälle. Här synliggörs även diskurser om bildämnet för det psykologiska välmåendet, en 

diskurs om bild som något psykiskt helande. Jenny talar om elevernas individuella utveckling 

och uttrycker att hon har samtalat med eleverna kring denna fråga om vad bildämnet har för 

syfte: 

 

”Första lektionen jag hade så körde jag den frågan, varför tror ni att vi har bild och så, och vi 
diskuterade lite kring varför. För det är ju inte just för att man ska lära sig rita, utan det är ju att 
kommunicera med bilder, sändare mottagare. Och att kanske kunna hitta sig själv liksom, hitta ett 
sätt att uttrycka sig själv och därigenom kanske kunna utvecklas också. Att kanske få ut något på 
papper som man kanske inte riktigt kan få ut i ord t.ex. Vi pratade lite om handen och ögat, att 
man tränar handen och ögat också. Och så just att vi lever ju i en så visuell värld, vi lever i ett 
konstant bildflöde liksom som vi måste lära oss att hantera. Då måste vi träna oss på att 
kommunicera och hantera dom här bilderna.”

41 Jenny 

 

Jag upplever att alla informanter på ett sätt är medvetna om diskurser som förväntas av 

bildundervisningen. Diskurser om bild som bra för elevernas kreativa tänkande, bild som 

psykologiskt helande och bild som tolkningsram av samhällets bilder. Detta är diskurser som 

de kan ha fått med sig från utbildningar t.ex., men även ideal som jag tror sitter kvar sen 

längre tillbaka. Ideal om hur de själva kanske upplevde sin egen bildundervisning i skolan, 

tankarna kring bild som något som skapar grupptillhörighet, bild som identitetsskapande och 

vikten av att uttrycka sig som vi kan läsa lite om i mitt bakgrundskapitel om bildämnet under 

                                                           
40 Intervju med Cilla och Micke. 
41 Intervju med Jenny. 
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modernismens ingång, då det fria skapandet tog över hand. Men även vikten av kunnandet av 

hantverksskicklighet som ansågs viktigt under Pestalozzi och Stuhlmann’s tid: 

 
Jag tror att elever…man behöver träna på både digitalt skapande, det är jätteviktigt, och jag tycker 

att det också är jätteviktigt att träna…alltså fysiskt…praktiskt. /…/ Alltså man behöver träna och 

göra saker med händerna, det måste man få träna på för man lär sig inte det själv. Det gör man 
inte. Typ bara så här hur man håller en penna eller pensel, eller klipper eller böjer en ståltråd. /…/ 

Dom behöver träna på finmotoriken, och jag tror att det är jättetufft om man inte har den med sig 
från skolan, så är risken att man inte gör något, alltså man tappar hela den här slöjd do-it-yourselfe, 
alltså skapa saker på fritiden om man inte har…alltså sen i resten av livet. Om man inte ens har 

motoriken till att göra det, så är det ganska tufft o sätta igång med den när man är stor.”
42 Elin 

 

Elin talar ifrån en kontext där elever eventuellt behöver längre tid för att starta en 

uppgift än normen, och där det kan vara väldigt ångestframkallande att bara dra ett svart 

streck på ett papper. Av den anledningen är det kanske speciellt viktigt enligt henne att 

fokusera på handlaget och öva upp motoriken, och det tycks ligga en stor vikt på 

hantverkskunnigheten inom bildämnet. Hon tycks också ha en ämneskonception som 

innehåller vikten av att eleverna får med sig det motoriska skapandet ut i livet, annars 

kanske eleverna förlorar hela do-it-yourselfe-skapandet (DIY) som vuxen.  

 

Jenny berättade hur synen på bild kan se ut hos övrig personal på en skola: 

 

”Bild är ju inte det viktigaste ämnet bland andra lärare och rektor, även om vår rektor är jättebra. 

Men bild är ju lite, vad ska man säga, lite som ett avslappningsämne tycker väl många att det är. 
Att då får dom komma hit och vila hjärnan lite, fast det egentligen kräver ganska mycket av dom. 
Men ja…det är lite så - Bild är väl inte så svårt, det är bara att ge dom penna och papper 
liksom.”43 Jenny 
 

Det tycks finnas en diskurs om bildämnet som ett slags hobby-ämne som bara är till för 

avslappning, terapi och återhämtning hos vissa människor. En diskurs om att bild enbart är till 

för att rensa huvudet och ska kunna ge möjlighet till att lägga undan andra tunga måsten och 

tankar för en stund. Denna diskurs har därmed skapat många och stora diskussioner kring 

bildämnets vara eller icke-vara då ämnets syfte har ifrågasatts. Åsén beskriver detta i Uttryck, 

Intryck, Avtryck, att det uppstod argument under 1950-talet om ämnets betydelse som 

avkoppling och omväxling till det övriga skolarbetet. Att bilden skulle vara ett slags 

”andningshål”, vilket var en bidragande orsak till ämnets blivande låga status.
44 

 

                                                           
42 Intervju med Elin. 
43 Intervju med Jenny. 
44 Lind, Hasselberg & Kühlhorn, s. 115. 
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7.4 Process: Förarbete och frågor till mig själv 

Jag gör om fotot av mormor i Photoshop till att bli små rutor (pixlar) som enbart består av tre nyanser, 

svart, grått och vitt (bild 5). Gör jag det kan jag använda mig av ett och samma garn hela vägen utan att 

byta, genom att virka olika tätt i de olika nyanserna. Jag ritar sen ett rutnät över hela bilden som ska 

hjälpa mig räkna maskorna i virkningen. Jag åker till Odenplan och köper det tunnaste svarta 

bomullsgarn speciellt för virkning som de har i den garnbutiken där och sätter igång. Eftersom jag virkat 

mycket förut är inte stygnen särskilt avancerade för mig, men metoden att virka via ett mönster eller 

tabell är för mig nytt, likaså den lilla storleken på virknålen (bild 6). Det tar tid att starta, jag får först 

googla runt för att försöka komma underfund med om jag ska virka nedifrån och upp, eller uppifrån och 

ner och hur man gör vid varje ända för att avsluta raderna på snyggast sätt. 

 

Under mitt virkande funderar jag på vad som händer om porträttet inte blir som jag har tänkt mig i 

slutändan. Tänk om den bild jag har i huvudet inte kommer att överensstämma med verkligheten, och 

så måste jag ställa ut något på Konstfacks Vårutställning som jag inte kunnat kontrollera eller kan stå 

för. Kontrollen är något jag ibland har svårt att släppa. Det känns lite nervöst att inte veta om detta 

kommer att fungera så som jag tänkt. Är det viktigt för mig att det ser ut som ett porträtt? Är det 

avbildande viktig i denna undersökning, tänk om porträttet av min mormor inte kommer att se ut som 

min mormor? Spelar det någon roll om åskådaren vet vem det ska föreställa eller inte? Ska jag placera 

förlagan tillsammans med verket på utställningen utifall? Vi har talat om på handledningen att det inte 

alltid är bra att vara övertydlig i utställningar, att betraktaren också vill få rum för att tänka och resonera 

kring verken. Jag bestämmer mig för att inte ställa ut någon förlaga, men att det ändå är rätt viktigt för 

mig att detta på ett sätt blir ett avbildande porträtt. Jag vill att det ska se ut som mormor, även om det 

bara är några få som vet om vem det ska föreställa sen när det hänger på utställningen. 
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Bild 5: Fotot av mormor omarbetat i Photoshop. 

 
Bild 6: Virknål 1.25 och svart bomullstråd. 

 

7.5 Intervju: Elevernas förväntningar kring bildämnet 
En annan av mina frågor i intervjuerna lyder: Vad har eleverna för förväntningar kring 

bildundervisningen? Detta för att dels belysa elevernas perspektiv men även bildlärarnas 

föreställningar om vad eleverna tycks tro. Enligt mina lärarinformanter så verkar eleverna i 

årskurs 7-9 ha väldigt förutbestämda åsikter kring vad de tror att bildämnet ska innehålla. 

Som jag berättat om tidigare hade Jenny diskuterade med eleverna om varför de har bild: 

 
”Alla elever är ju så här, jo men vi har bild för att rita och ha kul liksom. /…/ Vi kom nog inte 
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fram till så mycket men de kom nog att börja tänka på bilden annorlunda och dom fick nog lite 
aha-upplevelse när de började tänka på hur mycket bilder de ser varje dag liksom.”

45 Jenny 
 

Det var också Jenny som tidigare berättade om diskurserna kring bild hos sina lärarkollegor 

som ett avslappningsämne med låg status, som inte kräver vidare ansträngning. Här är det 

möjligt att lärarkollegornas diskurser om bildämnet har färgat av sig till eleverna. Jenny 

berättade att eleverna trodde att de bara hade bild för att rita och ha kul i början. Elin hade 

också fått kommentarer från sina elever om önskan att teckna: 

 

”Förra året som var mitt första år så var det lite så här: men när ska vi lära oss att teckna? 
Hehe…för vi har gjort lite kollage och lite så här annat, så dom har väl vart lite förvånade, eller 
det känns som att deras bild är att…att bild är teckna och måla. Och man måste kanske förbereda 
dem på att det inte bara är det.”

46 Elin 
 

Men enligt Elin är det lite skillnad på eleverna i årskurs 7-9s förväntningar i jämförelse med 

gymnasieelevernas:  

 

”På gymnasiet tror jag att dom har lite bredare förväntningar, där vill dom jobba…dom vill göra 

mer än att bara teckna, men dom vill teckna också. /…/ Det finns många som söker sig till 
Estetiska programmet för att dom har tecknat tusentals timmar hemma och verkligen kan det här 
och bara vill jobba med det, och sen finns det dom som tycker att det här är kul men dom har inte 
gjort så mycket och dom vill ju verkligen – aaah jag vill ju lära mig att teckna, det är därför jag 
har sökt det här programmet, jag har aldrig lärt mig det förut./…/ Men det är sällan jag hör att 

dom är så där totalt förvirrade som jag tycker att dom kan vara på grundskolan. På grundskolan 
kan de verkligen bli chockade om de inte får göra det de tror, men så tycker jag inte att det är i 
gymnasiet.”

47 Elin 
 

Elin talar här om en diskurs som tycks finnas hos eleverna som söker till gymnasiet, där 

eleverna föreställer sig att de ska få lära sig olika teckningstekniker, att det är därför många 

söker till det estetiska programmet. Men gymnasieeleverna tycks också förstå att de inte bara 

kommer att få teckna, vilket både Elin och Jenny säger att eleverna i årskurs 7 främst 

föreställer sig om bildundervisningen. När jag talar med Cilla och Micke om gymnasieelever 

får jag en lite liknande bild fast med andra förväntningar: 

 

”Jag har haft några elever som sagt att det inte var det här dom trodde att det skulle vara med bild. 

Dom hade trott att det var mer konstnärligt romantiskt liksom, att bara få uttrycka sig själv och 
skapa och så…men nu är ju min undervisning  väldigt inriktad mot bildarbete mot en målgrupp, 
typ design, att de ska formulera sig på ett visst sätt så att det bli begripligt och så, inte så fritt 
konstnärligt, att gestalta känslor eller tankar och så. Och då kan nog en del känna att…om dom 

                                                           
45 Intervju med Jenny. 
46 Intervju med Elin. 
47 Intervju med Elin. 
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känner andra på andra estetiska program som gör såna saker som de hade velat göra, då kan de 
känna att de har kommit fel tror jag.”

48 Micke 
 

Micke talar här om elevernas ämneskonceptioner. Att vissa elever förväntar sig den 

romantiska bilden av konstnärligt skapande, att få uttrycka sina känslor och skapa fritt. 

Cilla har stött på andra ämneskonceptioner: 

 
”Jag har fortfarande en del elever som jag tror fortfarande tänker att dom vill jobba med färg, typ 

färgsätta rum och jobba på TV och inreda folks hem och såna saker, och tycker man inte om 
bildämnet i skolan så blir det problematiskt. En sån elev har jag haft som hoppat av. Sen kanske 
dom som kanske valde programmet för att de trodde att det skulle gå lättare för dem att gå 
gymnasiet, att det inte skulle va lika tungt, men så har de upptäckt att de estetiska kurserna kräver 
jättemycket av dom som dom kanske känner är för övermäktigt när de ser vad alla andra 
presterar.”

49 Cilla 
 

Här talar Cilla om elevernas ämneskonceptioner med en slags mediakontext där 

inredningsprogram och sociala medier skapar en bild om inredning och arkitektur som ett 

eftertraktat yrke, även om eleverna inte är särskilt intresserade av andra områden inom 

bildämnet. Cilla talar om att det finns elever som söker sig till bildprogram med hopp om att 

kunna få en lättare studietid, hos de eleverna lever kanske den kontexten om att bild är ett 

roligt avslappningsämne kvar. Där kan det säkert bli en chock när dessa elever inser att det 

Estetiska programmet är lika krävande som andra högskoleförberedande gymnasieprogram. 

 

7.6 Process: Försöka och sen börja om 

Matematik…mitt allra värsta ämne i skolan. Att virka något nytt efter ett mönster är ett ständigt 

räknande. Drömmer jag mig bort för en stund och bara låter händerna arbeta så har jag snabbt förvirrat 

mig och måste repa upp och göra om. Jag tyckte ändå att jag fick till ett bra flöde i början av virkandet, 

jag skulle ju nästan bara göra samma stygn om och om igen, hur svårt kunde det vara? (bild 7). Jag 

prickade av på mönstret allt eftersom jag blev klar med en rad för att inte glömma bort vart jag var. När 

jag kom till rad 16 upptäckte jag i mitt räknande att något inte stämde. Jag valde att repa upp allt från 

början och göra om, för gör jag inte rätt i början kommer det säkert bara att bli större fel längre fram. 

Tråden som annars var så rak och lättarbetad blev istället lockig och ostyrig efter att den repats upp. 

(bild 8). Eftersom varje rad tar c.a.15-20 min att virka så är då omkring 4 timmar bortkastade helt i 

onödan, allt för lite ouppmärksamhet och ett räknefel. 

 

                                                           
48 Intervju med Cilla och Micke. 
49 Ibid. 
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Jag tror inte att det går att komma ifrån att göra avbildande arbeten, inte i skolan eller utanför. Som 

människor har vi avbildat vår omvärld så länge vi funnits till. Vi skapar ofta något som ska föreställa 

något. Det jag främst funderade kring mitt eget arbete är hur jag kan få detta att föreställa min mormor 

utan att teckna eller måla det. Jag hade lika gärna kunnat försöka skapa hennes porträtt genom att väva 

det som en matta, byggt en 3D-skulptur av kartong eller bygga det platt med ihoplimmade tändstickor. 

Det är inte själva virkningen i sig som är det viktigaste, det är bara mitt sätt att ta mig an uppgiften. 

 

Jag tänkte tillbaka till min egen bildundervisning i årskurs 7-9. Jag försökte alltid göra mitt bästa och la 

ner mycket tid på mina uppgifter minns jag, som i de flesta ämnen. Men det var bilden, musiken och 

textilslöjden som var mina absoluta favoritämnen. Jag fick MVG i både musik och slöjd, men ”bara” VG i 

bild, vilket gjorde mig väldigt besviken, jag hade ju försökt så gott jag kunnat och ansträngt mig, men det 

räckte ändå inte till. Jag hittade ett omdömespapper från bilden hemma hos min pappa nyligen där min 

bildlärare hade skrivit att jag fortfarande låg på mellanstadienivå i mitt handlag, men att det inte var så 

konstigt eftersom det bara var något år sen jag gick i mellanstadiet. Var det alltså mitt handlag han 

bedömde mest? Jag minns nämligen inte att vi pratade särskilt mycket om våra eller andras bilder. 

 

 
Bild 7: Första försöket av porträttets nedre del. 
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Bild 8: Närbild på upprepat garn på rutnät. 

 

7.7 Intervju: Vilka uppgifter presenteras? 

Den sista fråga jag kommer att beröra i den här analysen är: Vad för slags uppgifter 

presenterar du för eleverna? Detta för att kunna belysa vad som tycks dominera i bildlärarnas 

undervisning. Elin berättar att hon bland annat har mött sina elevers önskemål om att få 

teckna: 

 
”Den senaste terminen har vi gjort en teckningsuppgift, en ganska sån klassisk som man 
tecknar...ehm…vi har tecknat händer, så använder vi rutmönster när man tecknar av, ehm…och 

den har vart ganska uppskattad för jag tror att eleverna tidigare tycker att dom har fått för lite 
teckning.”

50 Elin 

 

Elin beskriver här att hon presenterat äldre teckningstekniker med hjälp av rutnät till sina 

elever, med ett klassiskt avbildningsmotiv som händer. Hon säger att eleverna verkade 

uppskatta uppgiften. Detta kan grundas i elevernas önskan och förväntningar kring bildämnet 

som jag kom fram till tidigare är att just få lära sig teckna avbildande. 

 

                                                           
50 Intervju med Elin. 
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Micke pratar om elevernas önskan om att teckna kroppsdelar, men även hur han brukar lösa 

deras önskemål och hur resultatet oftast blir: 

 

”De frågar varför de inte fått lära sig att teckna ansikten. Händer kör jag faktiskt. Apropå det 
här…en sån här teckningsövning som jag brukar köra är att dom tecknar porträtt, bara 

linjeteckningar liksom, på flera olika sätt, en utan att lyfta pennan, en där de får titta noga, och en 
där de inte får titta på teckningen. Sen ska dom reflektera och bedöma och ha synpunkter på sina 
teckningar efteråt, och då är det jättemånga som uppskattar den då de inte såg för den är mycket 
mer spännande än dom andra, den blev inte tråkig, utan annorlunda. Det är lite så jag försöker 
göra, att berätta att man kan göra det realistiskt – då blir det så, sen kan man göra på ett annat sätt 
och då blir det så liksom.”51 Micke 

 

Micke berättar här att han skapar möjligheter åt eleverna att ta sig an teckning på flera sätt och 

han tycks inte värdera någon av dem mer eller mindre. Han låter istället eleverna reflektera 

själva om vad de tyckte kändes mest givande och intressant. Micke berättar också att han mest 

presenterar designrelaterade uppgifter där eleverna får låtsas vara designers och presentera 

sina reslutat på bästa och tydligast sätt för en imaginär arbetsgivare. I sådana uppgifter är det 

viktigt att eleverna kan tala om hur de hade tänkt med uppgiften och lösa problem. Cilla 

berättar om hennes senaste uppgift och hur eleverna fått mycket eget inflytande i arbetet, och 

så kopplar hon det till när hon vikarierade på grundskolan innan hon fick detta jobb på 

gymnasiet: 

 

”Deras senaste uppgift har handlat om illustration och då tyckte jag att dom skulle gå in på 
illustratörcentrums hemsida och titta, men de flesta tittade på Instagram på olika personer de 
följer/…/  Då fick ju dom lära mig massa, det är också kul tycker jag. Nä det var nog mer på 

grundskolan jag kände att jag drog fram gamla mossiga grejer. Varför vet jag inte, om jag ska 
försvara det lite så kanske det ändå är en slags grundundervisning som man får med sig, en 
allmänbildning. Och sen så är vi här nu, och nu har de en hel del egna…men har fortfarande allt 

det gamla i bagaget. Jag tror det. Men samtidigt så vet jag själv när jag gick på Konstfack och det 
var nån lärare som sa att dom flesta lärare, eller bildlärare håller sina lektioner ungefär samma som 
sina gamla bildlärare gjorde, samma uppgifter som de själva fick. Att det är det de faller tillbaka 
på till en början, och det tycker jag är så intressant.”52 Cilla 

Cilla synliggör här medvetet en diskurs som finns om bildämnet, att det är viktigt att elever 

lär sig om äldre konstnärer i grundskolan för att sedan ha dem med sig som en slags 

allmänbildning i livet. Den sista meningen i Cillas citat ovan belyser Atkinson’s, Åséns och 

NU 2015s teorier och studier om att vi producerar ett och samma ämne som har pågått i flera 

årtionden. Att vi tar efter och för vidare gamla normer och traditioner inom bildämnet utan att 

kanske reflektera över varför. Cilla verkar här vara medveten om sin egen diskurs som 

                                                           
51 Intervju med Cilla och Micke. 
52 Intervju med Cilla och Micke. 
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bildlärare, att hon eventuellt är en av dem som för samma slags undervisning som hennes 

bildlärare en gång gjorde. 

 

Jenny har även hon haft en illustrationsuppgift med årskurs 9 och berättar: 

 

”Niorna dom gör ’från text till bild’, jag började med att säga att nu skulle de få vara illustratörer, 

och de ba: vad är illustratörer? *skrattar* så då har dom fått ett A4 med 6 korta texter och så 
utifrån att ha läst de texterna, tre på engelska och tre på svenska så ska dom illustrera nånting, 
antingen efter en känsla dom får av texten, eller om dom tar en mening eller ett ord…ja nånting 
som dom tycker passar, vilket dom har tyckt har varit jättesvårt. ”

53 Jenny 

Jenny berättar här att hon låter eleverna försöka illustrera känslor vilket är möjligt att koppla 

till diskursen om ”bild som terapeutisk funktion” och går tillbaka till det psykologiska 

tänkandet kring bild som jag nämnt flera gånger tidigare. Cilla och Micke berättade båda att 

de använder en liknande uppgift där eleverna får illustrera en låttext. I Cillas uppgift, som 

nämns ovan, ska eleverna efterlikna någon annan illustratörs stil, det var därför de skulle leta 

upp en egen illustratör. I Mickes fall får eleverna själva välja en låt att illustrera, medan Jenny 

ensam har valt ut låttexterna till sin uppgift. Jenny berättade under intervjun att sen (de hade 

inte kommit så långt ännu) ska eleverna få lyssna på låtarna under redovisningsdagen för att 

se hur bilderna samspelar med musiken. Tre av dessa fyra lärare väljer alltså att ha samma 

slags uppgift, kanske handlar detta om diskursen om bild som digital och multimodal. Ett 

försökt att hänga med i tidsandan som nu har funnits i vårt samhälle ett tag, med musikvideor 

och annan populärkultur, som använder sig av flera olika kulturuttryck i ett. Antagligen är det 

en strävan till att införa lite modernare former i bildundervisningen. Men sen kan det så klart 

diskuteras ifall detta synsätt verkligen är särskilt nytt, eller om detta är något som egentligen 

pågått sen Lgr80. 

 

Vidare berättar Jenny att hon har tränat färgblandning med de yngre eleverna då hon uttryckte 

sig om att de saknade det från tidigare bildundervisning: 

 

”Sjuorna har fått börja med en färgövning och blanda färg, /…/ kamouflagebilder typ, att dom har 

fått valt ett utklipp (tidningsurklipp, min anm.) och sen ska de blanda till de färgerna och 
kamouflera in utklippet i bilden.”

54 Jenny 

Eftersom Jenny uttryckte sig flera gånger under intervjun om att hon inte tyckte att eleverna 

fått med sig tillräckliga kunskaper från tidigare bildundervisning, har hon fått börja om från 

                                                           
53 Intervju med Jenny. 
54 Intervju med Jenny. 
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början och sänka sin nivå på många uppgifter, även med de äldre klasserna. Hon sa att hon 

tror att bildundervisningen mellan årskurs 1-6 är mer inriktad på pyssel. Kanske beror detta på 

bildlärarbristen i kommunen, att skolan haft flera vikarier i ämnet, eller synen på konst och 

bildundervisningen över lag. Här har alltså Jenny en tydlig tanke kring vad eleverna bör 

kunna i en viss ålder. Jag tolkar der som att hon förväntar sig att elever känner till färgcirkeln, 

kan blanda färger och känna till olika perspektiv i årskurs 7. Men detta verkar inte bara beröra 

skolan på en mindre ort, Elin i Stockholm nämner något liknande under sin intervju; hon 

berättar att hon anser att eleverna inte får med sig någon bra grund i bild från tidigare 

årskurser: 

”Men jag tycker inte att dom kan det dom behöver när dom kommer upp i årskurs sex och sju. 
Dom kan oftast inte typ grunderna, hur man…alltså ens hur man tecknar med olika blyerts.”55 Elin 

Jag tolkar der som att Elins förväntningar på eleverna i årskurs 6-7 kan ses som en aningen 

höga. Hon säger här att de inte ens vet hur de kan teckna med olika blyerts. Hon anser alltså 

att denna kunskap räknas som en baskunskap i de yngre åldrarnas bildundervisning. Där tror 

jag att åsikterna kan variera från bildlärare till bildlärare. 

Jenny berättar om när hennes elever ifrågasätter Picassos naiva målerimetod: 

”När vi började med den här illustratöruppgiften, då började jag med att visa Picassos Guernica, 

och de ba: men det är ju så fuuuuult /…/ Sen visade jag en annan bild av Picasso /…/ som är 

verklighetstrogen liksom: ser ni här, han kan! Men han väljer att göra det här, för han är det här 
mer uttrycksfullt, och då såg man hur kugghjulen började snurra liksom. Hur nån kunde gå från att 
rita…för dom tror ju att Picasso inte kan måla, dom tror ju att han gör så där för att han inte kan 

nåt annat. Men att dom fick se att Picasso kan faktiskt måla jätte verklighetstroget, men väljer att 
inte göra det, det blev en uppenbarelse för många. Det var faktiskt lite roligt när man såg hur dom 
bara gapade. ”

56 Jenny 

Detta citat belyser en normativ ämneskonception från elevernas sida om att verklighetstrogna 

bilder är bättre än naiva. Men också de olika diskurserna som Jenny befinner sig i samtidigt, 

när hon dels säger till eleverna att Picasso visst kan, vilket då ändå på något sätt är att hålla 

med om att det verklighetstrogna kanske har en högre status än något annat, samtidigt som 

hon fortsätter samtalet med en annan diskurs: 

”Och just att kunna visa att det handlar om att uttrycka sig och förmedla nånting, det handlar inte 
om att göra det mest verklighetstrogna eller finaste. Visst absolut om uppgiften går ut på att du ska 
göra ett stilleben av ett äpple så…men det finns ändå charmen med att det blir lite snett och vint 
liksom”

57 Jenny 

                                                           
55 Intervju med Elin. 
56 Intervju med Jenny. 
57 Ibid. 
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Diskursen om att det inte handlar om att göra det mest verklighetstrogna och ”finaste” på 

bildundervisningen, utan hur en uttrycker sig. En tydlig koppling tillbaka till 1950-talet då det 

avbildande blev mindre viktigt och elevernas fria tecknande tog överhand. Jenny talar om 

hennes tankar kring elevernas diskurs om att hon tror att de anser att Picasso inte kunde måla, 

eftersom Guernica inte är särskilt realistiskt, vilket då bottnar sig i den norm som hon kanske 

delvis befinner sig i själv, som eleverna får med sig från andra vuxna gällandet värdet av 

realistiskt avbildande konst. 

Jag avslutar med ett citat av Cilla där hon berör svårigheterna med att sätta betyg på 

uppgifterna hon presenterar: 

”Jag är jätteosäker. Samtidigt kan jag tänka att eftersom jag som lärare är osäker på hur jag ska 
bedöma så kan jag tycka att jag kan luta mig emot att den och den eleven ju kan teckna. Alltså 
måste den ju få rätt högt betyg, jag är ju där och fingrar. Och att jag kan fundera på varför vissa går 
Estetiska programmet, som verkar ha så svårt att få till det. Sen om det är rätt eller fel, det vet jag 
inte.”

58 Cilla 

Där berör Cilla många normer om bildämnet, att kan eleven teckna bra, då borde den ha ett 

högre betyg. Och hon uttrycker också att hon funderar kring ifrågasättandet av elever som har 

svårigheter med vissa hantverkskunskaper, om de borde gå på ett estetiskt program. Där 

synliggör hon en diskurs hos sig själv om en delvis förutfattad mening om hur elever på ett 

bildprogram i gymnasiet delvis bör uttrycka sig konstnärligt för att passa in i en norm. Finns 

det även en förväntan på bildelever att de ska kunna alla slags metoder, att det inte finns 

någon plats för ointresse av specifika medium/metoder? 

 

7.8 Process: Andra och tredje försöket 

Det tog längre tid än jag först hade räknat med att virka så här. I början hade jag en idé om att jag skulle 

hinna göra två porträtt till utställningen, men jag fick inse ganska snart att det kommer att bli tufft att ens 

få ihop en. Jag tog mig förbi de tidigare 16 raderna utan problem och vi hade en delredovisning på 

Konstfack där vi visade upp hur långt vi har kommit. Jag uppvisar bild 9 nedan, där halsen har börjat 

skymta ovanför tröjan och halsbandet. Men bara några dagar senare upptäckte jag ett nytt räknefel och 

måste repa tillbaka till rad 2. (bild 10) Varenda maska är verkligen beroende av de tidigare, precis som 

vi är beroende av de människor som funnits före oss. Det är bara för mig att börja om ännu en gång. 

 

Jag ska inte klaga på tiden jag fått tillhanda för detta projekt. Jag har haft gott om tid att undersöka och 

fundera kring min gestaltning. Jag funderade istället på elevarbeten i skolan. För att kunna få undersöka 

                                                           
58 Intervju med Cilla och Micke. 
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något, göra fel, göra om och ändra sig krävs det att det finns tid. Är det något som jag fått höra under 

mina informantintervjuer under detta arbete är det att det inte finns så mycket tid i bildundervisningen. 

Det känns svårt. Hur ska lärare kunna uppmuntra eleverna till egna val, problemlösning och att tänka 

kritiskt kring sitt skapande om det ändå inte kommer att finnas tid till det? 

 

Jag började åter om på virkningen. Tredje gången gillt nu! Denna gång skulle jag vara noggrann och 

uppmärksam. Allt flöt på fint. Jag kom mer än halvvägs och gjorde slut på en rulle bomullstråd och 

påbörjade en ny. (bild 11 och 12). Jag funderade hela tiden på hur jag ska kunna uppmuntra mina 

elever till att skapa egna lösningar till uppgifter som de kanske inte känner för. Jag måste även komma 

ihåg sen när jag börjar arbeta på fältet att också fundera på varför jag ska hålla vissa uppgifter. Måste 

eleverna lösa uppgifterna på det sätt som kanske förväntas av mig, dem eller hela samhället, eller kan 

jag vara öppen till att låta dem använda andra material än de jag plockat fram till dem, göra om 

uppgiften till deras egen? Vad vinner eleverna på det? Jag vill att bildämnet ska öppna möjligheter till 

kreativa och individuella problemlösningar, att det är en viktig del att kunna ta med sig ut i livet, mycket 

viktigare än att kunna just teckna eller måla. Skapar du något så har du skapat, bara eleven känner att 

den har tänkt själv och känner ett värde i både själva skapandet och sen kanske också i det skapade. 

Och är det egentligen viktigt att det blir något, eller är undersökning av olika tillvägagångssätt minst lika 

viktiga, även om de inte leder fram till något mål? Det finns ju många lärdomar att fånga där med tror 

jag. 

 

 
Bild 9: processbild till delredovisningen. 
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Bild 10: repat upp och börjat om från rad 2. 

 
Bild 11: Processbild där jag markerar på mönstret med rosa penna. 

 
Bild 12: Processbild, snart är första rullen slut. 
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7.9 Process: Färdigställande av Portrait of Time 

Det gick undan i slutet av porträttet då det var mycket mer ljusa partier att virka. När jag är helt klar 

virkar jag tre rader med vanliga fasta maskor runt hela porträttet som en inramning. Den läggs i blöt i 

badkaret i ca 15 min för att bli fullständigt fuktig, och sen nålar jag upp den på en av gästmadrasserna 

för att torka utsträckt. Jag har läst om detta på internet, det kallas för blockning. Detta var svårare än 

vad jag hade räknat med, då mittendelen av porträttet reagerat kraftigt på den mängd olika stygn som 

befinner sig där och har dragit ihop sig längs kanten, speciellt på den vänstra sidan. Detta gör att 

porträttet inte alls får de jämna kanter som jag kanske hade föreställt mig att få. (Bild 13 och 14) 

 

Det fick sen ligga och torka ett dygn, sen var det dags att installera porträtten på min utställningsyta 

inför Konstfacks vårutställning. Jag har hela tiden vetat att jag ska nita upp porträttet med små svarta 

spikar, men även där uppstod problem med de vågiga kanterna, jag fick prova att tejpa upp den på olika 

sätt innan jag bestämde mig för hur jag skulle sätta spikarna. Detta var otroligt tålamodskrävande, 

speciellt när det var så mycket annat som hände och rörde sig omkring en själv när en utställning håller 

på att byggas. Jag fick till slut skapa en slags osymmetrisk uppsättning på min stora vita yta. (Bild 15) 

 

I det stora hela känner jag mig nöjd över min undersökning och process. Idén av porträttet jag hade i 

huvudet stämde till större del med det färdiga resultatet. Hela porträttet blev dock en aningen bredare 

än originalbilden, vilket då beror på att varje vit ruta i porträttet inte är kvadratisk som på mönstret i 

verkligheten, utan rektangulär. Detta är något jag lärt mig att eventuellt kolla upp inför nästa liknande 

projekt. Jag är nöjd över att mina funderingar kring att skapa ett porträtt utan att teckna eller måla 

fungerade, jag tycker i alla fall personligen att det fungerade, minst lika bra. 

 

 
Bild 13: Porträttet ligger i blöt. 
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Bild 14: Porträttet uppnålad på en madrass för utsträckning. 

 
Bild 15: Det färdiga och uppspikade resultatet på Konstfacks Vårutställning 2016. 

8. Tolkning och resultat 

Här kommer jag att sammanfatta mina informanters svar och besvara undersökningens 

frågeställningar. Sedan avslutar jag med resultatet av undersökningen av min egen 

ämneskonception. 

 

8.1 Undersökningsfråga 1 

Vilka diskurser och ämneskonceptioner om bildundervisning synliggörs genom intervjuer med 

bildlärare? Utifrån mina intervjuer med informanterna kan jag sammanställa alla svaren de 

gett mig och kommit fram till denna sammanfattning:  
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Elins ämneskonception tycks beröra vikten av att elever tar med sig ett motoriskt 

hantverkskunnande ut i livet så att de inte tappar hela DIY-skapandet i vuxen ålder. Det kan 

jag koppla till den historiska diskursen från Pestalozzi och Stuhlmanns tid. Elin har också 

berättat om önskan att eleverna kom lite mer förberedda kunskapsmässigt till 

bildundervisningen i årskurs 6-7, som användandet av olika blyerts t.ex.. Hon tycks möta 

elevernas önskningar om att lära sig olika klassiska teckningstekniker, vilket då förtydligar 

NU 2015 undersökning om många lärare håller sig till gamla traditioner eftersom de ser att 

eleverna efterfrågar en viss äldre kunskap. Samtidigt vill Elin vara tydlig med att bild inte 

bara är att teckna och att det digitala skapandet också är viktigt. Elins ämneskonception tycks 

innehålla både äldre ideal och idéer, blandat med nyare metoder. 

Jennys ämneskonception tycks främst bestå av vikten av att eleverna lär sig att kommunicera 

med bilder, hitta sig själv, illustrera känslor och skapa sig ett uttryckssätt. De diskurserna 

kopplar jag till modernismens bildundervisning och den som fanns under 1950-talet då ämnet 

blev omstritt för att vara ett avslappningsämne som Åsén skrev om. Jenny berättade även att 

hon tycker det är viktigt att eleverna tränar handen och ögat och hon önskar liksom Elin att 

eleverna hade lite mer kunskaper i bagaget när de kom upp till årskurs 7, t.ex. hur de blandar 

färger. Jenny tycks också röra sig mellan två kolliderande diskurser gällandet avbildande 

konsts betydelse. Dels vill hon försöka förklara för eleverna att det inte är viktigast att teckna 

realistiskt och fint, men uttrycker ändå underförstått att realistiska bilder på något sätt har ett 

högre värde än de icke realistiska.  

 

Cillas ämneskonception tycks bestå av en blandning av äldre diskurser om bildämnet. Hon 

talar medvetet om sin position i dubbla dels motstridiga diskurser, att bild är en demokratisk 

rättighet med ifrågasätter sen sig själv ifall hon bara tycker att bild är till för dem som 

verkligen är intresserade. Hon talade om att det är kul när eleverna lär henne saker och har 

därför kanske plats för en del elevinflytande i sin undervisning. Hon talade också om att den 

gamla ”mossiga”, som hon uttryckte sig, konsthistorian är en bra allmänbildning för eleverna 

på grundskolan och nyttig att ha med sig upp i gymnasiet. Hon talade om ett uttryck en lärare 

på Konstfack en gång sagt till henne, att de flesta bildlärare håller samma slags lektioner som 

sina egna gamla bildlärare gjorde, och hon sa att hon tyckte det var intressant. Cilla tycks 

delvis förlita sig på att om en elev kan teckna bra så är den värd ett högre betyg, och berättar 

att hon ibland funderar på varför vissa elever valt att gå Estetiska programmet när de verkar 
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ha svårt med vissa konstnärliga metoder. I Cillas ämneskonception tycks själva handlaget 

vara betydelsefullt för bildämnet. 

 

Mickes ämneskonception handlar dels om att hjälpa elever som inte känner att de passar in 

någon annanstans att få ett utrymme som är deras. Han talar om att bild är bra för det kreativa 

tänkandet och som språk för att kunna läsa av samhället. Micke talar också om bild som ett 

ämne som inte borde likställas med de andra skolämnena, att bilden står lite utanför. Att bild 

är bra för det personliga välmåendet och det är viktigt att elever kan få fokusera på sitt 

intresse. Men han berättar också att han inte arbetar särskilt mycket med att låta eleverna måla 

och skapa fritt efter känslor, utan han arbetar mer entreprenöriellt och designinriktat. Detta 

kan vara lite motsägelsefullt i jämförelse med tankarna om diskursen om bild som psykiskt 

helande. Micke visar också eleverna flera olika tillvägagångssätt av t.ex. teckning så att de 

själva sen kan bilda sig en egen uppfattning om vad de föredrar och inte. 

 

8.2 Undersökningsfråga 2 
Hur upplever bildlärarna att elevernas ämneskonceptioner ser ut? Samtliga informanter 

talade om elevernas förväntningar kring bildämnet, vilket då belyser dessa lärares diskurser 

kring vad eleverna har för ämneskonception. Jenny talade om elevernas syn på bild som 

avslappningsämne där de trodde att de skulle få ”rita och ha kul” och att eleverna verkar vara 

en aning förvirrade kring vad som ingår i ämnet bild. Jennys kontext leder oss alltså till att 

eleverna egentligen inte har större koll eller motivation till bildämnet, att det är något som 

följer med dem från samhället de lever i, och att de blir förvånade när Jenny förklarar vissa 

för henne självklara saker utifrån hennes bildlärarkontext. Elin talar även hon om förvirringen 

från grundskoleeleverna men också om en mer seriösare syn på bildämnet som en del i skolan 

där eleverna förväntar sig att de ska lära sig att teckna realistiskt, de vill lära sig det och sen 

kunna det när de går ut. Här lever en kontext om teckningsundervisningens betydelse kvar 

och hon som lärare fortsätter till viss del att bibehålla den kontexten. Micke talar om 

elevernas kontext som till viss del är en romantiserad bild av bildämnet och konst, att det ska 

stärka det inre psyket och få dem att må bra, en syn som förstärktes under modernismens och 

som till viss del fortfarande lever kvar. Cilla talar om elevers mediala kontexter, att de 

förväntar sig sånt som de ser på TV, internet och via sociala medier och att de blir besvikna 

när detta inte uppfylls i bildundervisningen. 
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Dessa svar tyder på eleverna ofta har en annan ämneskonception än sina lärare. Eleverna har 

en mer historiskt fast ämneskonception, där de förväntar sig att lära sig äldre 

konstnärstekniker som gått att finna i bild- och teckningsundervisningen ända sen Pestalozzis 

tid till idag. Eleverna tycks ha en ämneskonception där det praktiskt arbete i bildämnet ska 

dominera. Detta överensstämmer med NU 2015 undersökning där eleverna främst förväntar 

sig att lära sig att arbeta praktiskt på bilden.59 Eleverna tycks alltså ha specifika förväntningar 

kring det praktiska avbildande och då speciellt teckning, att det är något de räknar med att lära 

sig i bilden. De tycks inte reflektera vidare ifall just den metoden passar dem personligen eller 

inte utan ser troligtvis detta som en diskurs om allmänbildning i bild. 

 

8.3 Undersökningsfråga 3 
Hur resonerar lärarna kring vikten av avbildande tekniker i bildundersvisningen och vad som 

är viktigt i bildundervisningen? Elin tycks tillmötesgå sina elevers ämneskonception om att 

teckna realistiskt och uttrycker sig om att det är viktigt att de lär sig motoriken och handlaget 

som kommer med själva tecknandet och lär dem använda rutnät som exempel. Jag upplever 

då att hon tycker att det är ganska viktigt att eleverna får lära sig detta. Micke försöker istället 

låta sina elever prova på flera olika sätt att teckna och sen låta dem avgöra ifall de tyckte att 

någon av de olika teknikerna var mer intressantare än någon annan. Cilla erkänner att hon är 

och fingrar på åsikterna om att ifall en elev kan teckna borde den få ett högre betyg och att de 

som visar svårigheter med det ändå kan bli ifrågasatta ifall de valt rätt program, alltså är det 

avbildande kunskaperna ganska viktiga för Cilla. Jenny uttrycker sig lite lika som Cilla, alltså 

ifrån olika kontexter samtidigt gällande det avbildande. Dels säger Jenny att det inte är viktigt 

med avbildande tekniker om det inte är t.ex. ett stilleben av ett äpple som är uppgiften, men 

ändå talar med eleverna om en viss status att ”kunna” teckna/måla avbildande (i Picasso-

citatet). Som socialkonstruktionismen menar är det inte alls konstigt att vi lever mellan flera 

olika ibland motstridiga kontexter, utan vi kan ha flera olika åsikter om en och samma fråga, 

beroende på hur och när den ställs. 60 

 

8.4 Min ämneskonception 
Under min virkning funderade jag mycket kring vad min egen ämneskonception kan bestå 

utav och kom fram till att jag vill fokusera på att uppmuntra elever till att göra egna val, finna 

egna lösningar och tänka kritiskt kring sina arbeten de utför efter färdiga uppgifter som de får 

                                                           
59 Skolverket (2015), s. 62. 
60 Winther Jørgensen och Philips (2000), s. 115. 
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av mig. Jag vill uppmuntra till normbrytning och uppmuntra eleverna att ta till icke-

förväntade metoder och material. Jag inser att det jag tycker är en av de viktigaste delarna 

med bild i skolan är att utveckla kreativa och individuella problemlösningar, då jag anser att 

det är viktigare att få med sig i livet än att just kunna teckna. Genom detta kanske eleverna 

känner ett annat sorts värde i sitt skapande, både processen och i tinget. Sen anser jag också 

att processen är viktig och inte får glömmas bort då det finns många kunskaper och lärdomar 

att hämta där som kanske inte uppmärksammas om eleven aldrig gör några fel eller ändrar 

riktning.  

9. Slutdiskussion 
 

Syftet med min undersökning var att titta närmare på hur några yrkesverksamma bildlärares 

ämneskonception såg ut genom att belysa olika diskurser, och då specifik när det gällde den 

gamla traditionen av estetiskt skapandet som t.ex. teckning. Syftet var också att skapa en 

kritisk reflektion över min och andra bildlärares roll i skapandet av diskurser.  

 

Jag fick in väldigt mycket intressant material av mina fyra informanter och det var svårt att 

göra ett urval då jag gärna, av allmänt intresse, hade velat presentera mycket mer. Men jag 

tycker att den information jag fick av mina informanter fungerade bra med mina 

frågställningar då många av informanterna talar i diskursen kring teckning som en stor och 

ganska avgörande del av bildämnet. Jag har även blivit mer lyhörd till när andra lärare, som 

inte varit mina informanter, talar om teckning och bilämnets syfte.  

 

Det jag har kommit fram till med min undersökning är att vi befinner oss i olika diskurser 

som hela tiden går in eller krockar med andra diskurser. Ämneskonceptionerna hos mina 

informanter handlar till stor del om de äldre diskurserna kring bildämnet som fortfarande 

lever kvar hos både bildlärare och elever idag, precis som tidigare forskning visat. Det anses 

också mer eller mindre viktigt att låta eleverna lära sig teckna, utan att egentligen ha något 

genomslagbart syfte med det, vilket gör mig fundersam. 

 

Vi kommer troligtvis inte komma ifrån avbildande äldre tekniker i skolan och det. Vår 

bildämnestradition är så pass inrutad att det kommer vara svårt att helt släppa taget, men min 

personliga åsikt är att det vore intressant om fler granskade ämnet och sin egen lärarroll 
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kritiskt för att synliggöra sina diskurser och normer, och därefter försöka utveckla bildämnet 

till något mer nutida, som bättre passar konstvärlden och samhället här och nu. Om tio år 

kommer det säkert behövas en ny utveckling i ämnet, och så borde det få vara. Bildämnet bör 

enligt mig vara rörligt, flödande och normbrytande, inte passivt, stillastående och normativt. 
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