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Abstrakt 
Mot bakgrund av den stoffträngsel och de konkurrerande bildtraditioner som präglar bildämnet 

har jag undersökt en bildpedagogisk diskurs och de lärarpositioner som möjliggörs där. I 

forskningsarbetet behandlas två frågeställningar: Vilka bildpedagogiska traditioner och 

diskurser synliggörs i undersökningen och vilka subjektspositioner möjliggörs för lärare i 

relation till den bildpedagogiska diskursen. För att besvara dessa frågor har jag genomfört 

enskilda intervjuer med fyra yrkesverksamma bildlärare samt utfört en fältstudie i ett nätforum 

för bildlärare. I undersökningen har etnografiska och netnografiska metoder använts. Arbetet 

har en socialkonstruktionistisk grund där fokus ligger på hur lärare konstruerar sin yrkesroll 

och synen på bildämnet i samtal. Genom diskursanalys av intervjuer och fältundersökning 

synliggörs att det i den bildpedagogiska diskursen verkar flera mindre diskurser som framträder 

i olika grad. Det framgår även att flera spår av bildpedagogiska traditioner visar sig i diskursen, 

inte minst genom lärares implicita föreställningar om vad bildämnet bör innehålla. Det mest 

framträdande resultatet av undersökningen är dock att den bildpedagogiska diskursen förflyttar 

sig mot en bildspråklig tradition. De subjektspositioner som möjliggörs för lärare inom den 

bildpedagogiska diskursen är många och i viss mån motsägelsefulla vilket beror på att de är 

kopplade till de olika mindre diskurser som verkar inom den bildpedagogiska diskursen. 

Undersökningen har gett mig insikt om att bildämnet utvecklas och lärarprofessionen stärks när 

lärare samtalar med sina ämneskollegor och att nätforum för bildlärare fyller en viktig funktion 

då de kan kompensera för det bristande utbudet av läroböcker i bildämnet. I det gestaltande 

arbetet har jag arbetat med bilder och videoklipp som är baserade på undersökningen och 

speglar de bildpedagogiska traditioner som präglat bildämnet och som fortfarande gör sig 

påminda i bildundervisningen. Den ena videon visar på den tidsbrist som inverkar på lärarnas 

handlingsutrymme när de omvandlar kursplanen till konkreta uppgifter, som oftast utgår ifrån 

redan existerande planeringar och som omarbetas och justeras för att bättre passa in. Den andra 

videon är inspirerad av den i bildundervisning vanligt förekommande parafrasuppgiften. I 

utställningen iscensattes ett rum där det visades skärmbilder med QR-koder till videoklippen, 

parafraser i form av digitalt bearbetade bilder samt behållare innehållande uppklippt kursplan i 

bild. Besökarna inbjöds till att bidra till verket genom att vid ett arbetsbord få måla egna 

parafraser, på stenciler av min Mona Lisa-teckning, som de sedan fick sätta upp på 

utställningsväggen. 

Nyckelord 

Bildpedagogik, diskurs, bildpedagogiska traditioner, diskursanalys, subjektspositioner, 

bildlärare 
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1 Inledning 
Jag är nu i slutet av min utbildning till bild- och slöjdlärare och snart är det dags att ge sig ut i 

verkligheten och omsätta teori till handling. Jag har under utbildningens gång fått en inblick i 

allt det en lärare måste kunna behärska i sitt yrke. På mina VFU-perioder har jag fått se hur 

flera lärare har handskats med sin yrkesroll och hur olika förutsättningarna för undervisning 

kan vara på olika skolor. I Skolverkets nationella ämnesutvärdering från 2015 framgår det att 

många lärare är ensamma bildlärare på sin skola och enligt undersökningen innebär det att det 

kan uppstå brister i den professionella utvecklingen hos den enskilda läraren om denna inte 

träffar kollegor på regelbunden basis.1Eftersom risken är stor att jag kommer att börja min första 

anställning på en skola utan bildlärarkollegor vill jag nu passa på att få prata med andra 

bildlärare och undersöka hur de resonerar kring sin undervisning. Med inspiration från 

diskursanalys som undersökningsmetod önskar jag få till en perspektivförskjutning från vad 

bildlärarna talar om till att även lägga fokus på hur de formulerar sig, för att därigenom kunna 

uppmärksamma hur de i samtalet görs till lärare och hur bildundervisningen beskrivs fram.2 

Jag är idag med i flera nätforum för bildlärare på sociala medier som bl.a. Facebook och Twitter 

och där pågår diskussioner om det mesta som berör bildämnet. En kommentar i en diskussion 

på ett sådant nätforum har fastnat på min näthinna. Det var i ett inlägg av en obehörig bildlärare 

som ville ha tips på planeringar till undervisning och då fick till svar från en annan lärare: ”Din 

fråga speglar för mig lärarbristens Sverige där människor får hoppa in i ämnen de inte kan. Din 

fråga säger inte så mycket om hur det är för just dig men jag tänker på eleverna som har rätt till 

att få lära sig uttrycka åsikter, upplevelser, tankar, i lust och skaparglädje.”3 Denna kommentar 

har skapat en lust hos mig att ta reda på mer om bildlärares resonemang kring bildundervisning.  

1.2 Bakgrund 

Bildämnet har genomgått flera stora förändringar sedan det infördes på schemat i svensk skola 

för snart 140 år sedan, då under benämningen Teckning.4 Ämnesinnehållet och syftet med 

bildundervisningen har påverkats av rådande kunskapssyn i olika tider. Gunnar Åsén har skrivit 

om att med varje ny läroplan har bildämnet fyllts på med nytt innehåll samtidigt som äldre 

synsätt på ämnet lever kvar hos lärarna, detta leder till stoffträngsel och skapar urvalsproblem 

                                                           
1 Skolverket (2015). Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm: Skolverket., s. 

8. 
2 Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie: om analysarbete i kvalitativ forskning. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 
3 Ur Facebookgrupp för bildlärare, 2016-09-16. 
4 Åsén, Gunnar (2006) ”Varför bild i skolan en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat ämne”, i 

Lundgren, Ulf P. (red.), Vetenskapsrådet (2006) Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska uttrycksformer och 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet., s. 107. 
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vid planering av undervisning.5 Trots det utökade innehållet har bildämnets utrymme i 

grundskolan minskat. 1992 hade elever i årskurs 7-9 i snitt 67 minuter schemalagd bild per 

vecka, 2003 hade de 55 minuter.6  

I den förra nationella ämnesutvärderingen - NU-03, framgick det att det är en för stor betoning 

på bildframställning för hand och för lite fokus på tolkning och analys av bilder i 

bildundervisningen.7 I den nya kursplanen för bildämnet i Lgr 11 definieras det därför tydligare 

vad som ska studeras i undervisningen i och med införandet av det centrala innehållet.8 

Kursplanen i bild betonar idag bildkommunikation och det ska förenas i skapandet och 

tolkandet som utgör huvudbeståndsdelarna i bildämnet.9 Den senaste nationella 

ämnesutvärderingen - NÄU-13, visar på att det fortfarande finns kvar rester av äldre 

uppfattningar hos lärarna; t.ex. en praktisk-estetisk uppfattning och föreställningen om fritt 

skapande.10 

En viktig del i yrkesutövandet handlar om hur läraren kan omvandla styrdokumenten till 

konkreta uppgifter och arbetsområden. I ett historiskt perspektiv har läromedel varit en av de 

styrfaktorer som staten använt för att skapa en likvärdig skola. ”Läromedlen utgjorde då, som 

många gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen”.11 Förr innehöll kursplanerna mer 

detaljerade texter om undervisningens innehåll och genomförande till skillnad mot dagens även 

om de blivit tydligare jämfört med den föregående Lpo 94.12 Med dagens styrdokument har den 

enskilde läraren ett professionellt ansvar och samtidigt en frihet att själv välja metoder för att 

eleverna ska nå de uppsatta målen. De nationella kursplanernas mål är detsamma för hela landet, 

men hur målen nås och vilka läromedel som används kan se olika ut, bl.a. beroende på lokala 

tolkningar och anpassningar till elevernas olika bakgrund och förutsättningar.13 Då lärarens syn 

på ämnet har stor inverkan på hur kursplanen tolkas finns risk för skillnader i vad eleverna får 

för bildundervisning på olika skolor. 

                                                           
5 Ibid., s. 118. 
6 Skolverket (2006), s. 38. 
7 Skolverket (2015), s. 23. 
8 Lgr 11 är kortform av: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
9 Skolverket (2015),  s. 23. 
10 Ibid., s. 7.  
11 Med läromedel avses bl.a. läroböcker, annat skriftligt material, men även; internet, filmer, konstverk, naturen, 

studiebesök. Skolverket (2015), s. 9-15. 
12 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet förkortat: Lpo 94. 
13 Skolverket (2006), s. 9. 
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1.3 Syfte 

Mot denna bakgrund är syftet att med samtalet i fokus undersöka en bildpedagogisk diskurs och 

de lärarpositioner som möjliggörs där, dels genom en fältstudie av nätforum för bildlärare, dels 

genom intervjuer med lärare om deras planering av undervisningen.  

1.4 Frågeställning 

Vilka bildpedagogiska traditioner och diskurser synliggörs i undersökningen? Vilka 

subjektspositioner möjliggörs för lärarna i relation till den bildpedagogiska diskursen?  

2 Empiri 
Det empiriska materialet består av enskilda intervjuer med fyra yrkesverksamma bildlärare 

inom grundskolan samt en fältstudie av ett nätforum för bildlärare på Facebook.  

3 Urval och avgränsning 
 

3.1 Att få tag på informanter 

Mitt mål var att intervjua bildlärare från olika skolor och som utbildat sig under olika rådande 

kursplaner, för att få en spridning i erfarenheter och bakgrund hos lärarna. Men det var svårt att 

få de kontaktade lärarna att ta sig tid för en intervju, flera sa sig vara stressade pga. 

arbetsbelastning. I etnografiska studier kallas den person som kan ge en tillträde till 

undersökningsfältet för grindvakt.14 Att få tillträde till fältet är beroende av lärarens välvilja 

men den pressade arbetssituationen för lärare i dagens skola medför att många prioriterar sitt 

eget arbete och därför väljer bort att hjälpa för dem okända lärarstudenter. Jag valde att vända 

mig till en av mina VFU-skolor och handledaren där.15 Väl på plats för intervjun fick jag även 

godkännande att genomföra en intervju med hennes kollega. De andra två informanterna tog 

jag kontakt med via den studerade Facebookgruppen för bildlärare. Det var förvånansvärt lätt 

att få respons från dem jämfört med lärarna jag sökte via telefon och mail. Några lärdomar jag 

fått av detta är att lärare överlag har en stressig arbetssituation och att det underlättar om 

forskarstudenten har någon slags koppling till grindvakten eller själv är en del av fältet för att 

snabbt komma igång med undersökningen.  

                                                           
14 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 138. 
15 VFU- förkortning för verksamhetsförlagd utbildning. 
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3.2 Bildlärarna Lisa och Maria 

Informanterna Lisa och Maria är bildlärarkollegor på samma skola. På denna kommunala skola 

som befinner sig i Stockholms län, går det ca 700 elever i årskurs 4-9. Alla bildlärare på de 

kommunala skolorna i kommunen ingår i ett nätverk som regelbundet har obligatoriska 

nätverksträffar, vilket är intressant för undersökningen. Lisa utbildade sig till bildlärare för snart 

20 år sedan och har arbetat som bildlärare på skolan i 16 år.  Maria har sedan tidigare en 

konstnärlig examen som hon kompletterat med en pedagogisk utbildning för att kunna arbeta 

som bildlärare. Hon tog sin examen för åtta år sedan och har arbetat på skolan i 7 år. Genom att 

intervjua Lisa och Maria hoppas jag kunna belysa hur bildlärare som har bildlärarkollegor att 

vända sig till arbetar och drar nytta av varandra i sitt arbete. 

3.3 Nätforum för bildlärare på Facebook 

Facebookgruppen för bildlärare är vald utifrån att den har intressanta och dagsaktuella inlägg i 

frågor rörande bildundervisning. På nätet och i sociala medier finns det flera typer av forum för 

bildlärare, t.ex. på Twitter, lektion.se och Facebook. Jag har valt bort Twitter; pga. de för analys 

väl korta meddelandena på max 140 tecken och lektion.se; pga. att det främst är en lektionsbank. 

På Facebook finns ett flertal grupper för bildlärare. De flesta av dessa grupper avhandlar 

ungefär samma ämnen och de mest aktiva medlemmarna är med i flera av grupperna, därför har 

jag valt att fokusera på endast en av dem. Jag anser att det kan vara relevant att mer systematiskt 

undersöka vad som avhandlas på detta nätforum eftersom den riktar sig till bildlärare och det 

är lärarna själva som styr över och formar innehållet.  

3.4 Emma och Helena från Facebookgruppen för bildlärare 

För att ytterligare få tillgång till hur lärarna i Facebookgruppen resonerar kring planering av sin 

undervisning har jag genomfört två intervjuer via mailkontakt. Emma har varit bildlärare i 19 

år och arbetar på en 7-9 skola i Västsverige. Hon är aktiv på flera forum för bildlärare på nätet 

och driver en egen blogg om bildämnet. Helena har varit bildlärare i 20 år och arbetar på en F-

9 skola i Mellansverige där hon undervisar i åk 6-9. Hon är också aktiv på sociala medier och 

forum för bildlärare på nätet och bloggar tätt och regelbundet om bildämnet. 

4 Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för undersökningens kombination av metoder. 

4.1 Etnografi 

Etnografi är främst kvalitativ forskning och den kvalitativa forskaren använder observationer 

och intervjuer som redskap för att få en detaljerad och nyanserad förståelse av ett socialt 
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fenomen.16 ”Etnografen önskar försöka förstå människors tankar och uppfattningar om 

fenomen i människans omvärld.”17 Här måste jag inflika att då jag utgår ifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv anser jag mig inte kunna komma åt mina informanters 

tankar utan istället lyssnar jag efter hur de talar och resonerar kring sitt ämne. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet redogör jag för under rubriken Teori och tolkningsram. 

4.2 Djupintervjuer med Lisa och Maria 

Intervjuerna med informanterna Maria och Lisa är så kallat semistrukturerade. I 

intervjusituationen har jag försökt, som Birgitta Kullberg beskriver: ”att lyssna och inte bara 

fråga. Att kunna lyssna aktivt innebär att engagera sig i de svar den intervjuade ger och att inte 

tänka på en eventuell nästa fråga eller på följdfrågor samtidigt som svar ges. Lyssnandet är det 

som hjälper forskaren att formulera de öppna autentiska frågorna."18 Genom att ställa öppna 

frågor erbjuds den intervjuade möjligheten att utveckla tänkandet eftersom de inte har på 

förhand färdiga svar.19 Jag har försökt att följa de spår som dykt upp under samtalens gång, 

vilket har gjort mina intervjuer ser lite olika ut vad gäller innehåll och fokus även om ramverket 

i form av valt ämnesområde är detsamma för intervjuerna.   

På Lisas begäran skedde intervjuerna på arbetstid i personalrummet på deras skola när de hade 

luckor i sina scheman. Först intervjuade jag Maria som efter det gick iväg för att hålla lektion i 

bildsalen. Lisa dök upp när Maria och jag precis avslutat vår intervju och strax därefter 

påbörjade jag intervjun med Lisa. Personalrummet är stort och öppet med ett stort 

konferensbord och stolar samt två soffgrupperingar runt varsitt mindre bord. Vi satt i en 

soffhörna och fikade medan vi samtalade, först informellt för att sedan övergå till själva 

intervjudelen. Samtidigt som vi genomförde intervjuerna kom och gick andra lärare i rummet 

vilket skapade en viss distraktion men det gav även en känsla av att befinna sig i en levande 

skolmiljö. Vi satt ändå avskilda i vår soffgrupp och blev inte avbrutna i våra samtal. För att 

underlätta dokumentationen av intervjuerna bad jag om lov att få spela in våra samtal på min 

mobil. Intervjuerna transkriberades efteråt för att underlätta analysarbetet.  

4.3 Intervjuer via mailkontakt med Helena och Emma 

Intervjuerna med Helena och Emma skedde via mailkontakt. Mailintervjuer ger inte samma 

fylliga material som intervjuer ansikte mot ansikte men eftersom båda är aktiva medlemmar i 

                                                           
16 Kullberg (2004), s. 15. 
17 Ibid. 
18 Ibid., s. 114. 
19 Ibid., s. 124. 
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Facebookgruppen som ingår i studien har deras svar relevans då de utgör representanter för 

gruppen.  

4.4 Netnografi 

Till den etnografiska fältstudien av ett nätforum för bildlärare på Facebook har jag även låtit 

mig inspireras av en relativt ny metod inom vetenskaplig forskning som heter netnografi. Som 

namnet antyder är det besläktat med etnografi. I netnografi undersöks, precis som i etnografi, 

människors sociala eller kulturella liv fast undersökningen bedrivs i sociala och kulturella 

sammanhang på internet. På nätet får netnografen tillgång till s.k. naturligt förekommande 

beteenden som t.ex. gemensamma diskussioner på olika nätforum.20 Netnografen kan till 

skillnad mot etnografen, inledningsvis bedriva fältstudien helt utan att ge sig till känna för fältet 

eftersom kommunikationen pågår i bl.a. textbaserad form och därmed finns tillgänglig för den 

som vill ta del av samtalen.21 Då jag utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anser jag 

däremot att det inte finns något som kan ses som naturligt förekommande beteenden utan alla 

samtal och diskussioner pågår alltid inom en diskurs. Den för tillfället rådande diskursen 

inverkar på hur samtalen förs, vad som kan sägas och inte sägas. Det är på det viset jag kommer 

att lyssna på det som sägs i fältstudien och intervjuerna. Eftersom det här är en kortare 

undersökning, där fältstudien av nätforumet endast utgör en del, har jag inte utfört en renodlat 

netnografisk undersökning. Det görs skillnad på forskning om ”nätgemenskaper”(online 

communities) och ”forskning om gemenskaper på nätet”(communities online).22 Där 

nätgemenskaper bara existerar online medan gemenskaper på nätet har förgreningar offline, det 

vill säga utanför nätet.23 Då min undersökning handlar om bildlärare forskar jag alltså på 

gemenskaper på nätet eftersom nätforumet endast utgör en liten del av dessa bildlärares vardag. 

Men jag anser att vad som avhandlas på dessa forum ändå kan säga en del om bildlärare och 

deras undervisning. Fältstudien av nätforumet inleddes av att jag endast tyst observerade eller 

att så kallat ”lurkade”24 för att studera vad bildlärare samtalar om och hur de gör det. 

4.5 Etiska reflexioner 

Reflexivitet är ett nyckelbegrepp inom både etnografi och socialkonstruktionism. Det betyder 

att jag som forskarstudent inte kan bortse från mig själv i undersökningen då objektiv kunskap 

är omöjligt att få till enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 25 Det gäller därför att jag 

                                                           
20Kozinets, Robert V (2011) Netnografi. Lund: Studentlitteratur, s. 83.  
21 Ibid. 
22 Berg, Martin (2015) Netnografi. Lund: Studentlitteratur AB, s. 68; Kozinets (2011), s. 94 f. 
23 Ibid. 
24 ”Lurker” är en passiv deltagare på sociala medier och som endast observerar och inte deltar i diskussioner.  
25 Burr, Vivien (1995/2015) Social constructionism. London: Routledge, s. 172.  
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även undersöker min inverkan i forskningsprocessen och reflekterar över hur det påverkar 

resultaten i undersökningen.26 Eftersom det råder en maktobalans mellan forskare och 

informant där jag som forskarstudent har tolkningsföreträde, kan ett systematisk reflekterande, 

reflexivitet, hjälpa till att synliggöra och problematisera min roll i undersökningen och göra det 

förgivettagna (det implicita) till något synligt (explicit).27 Jag genomför undersökningen ur ett 

av mig valt perspektiv, men andra perspektiv och tolkningar av det empiriska materialet skulle 

också kunna vara möjliga. Birgitta Kullberg skriver att inom etnografin utgör forskaren själv 

ett instrument i forskningsstudien och ska därför också granskas.28 

Samtliga informanter har fått information om undersökningens syfte och de etiska riktlinjerna 

kring deras medverkan.29 Alla informanters namn i uppsatsen är fingerade. 

I fältstudien av Facebookgruppen för bildlärare har jag tagit hjälp av litteratur om netnografiska 

forskningsmetoder.30 Vetenskapsrådet ger tyvärr inga tydliga riktlinjer när det gäller studier på 

nätet.31 God forskningsetik fokuserar på skydd av individers integritet men på nätet kan 

riktlinjerna vara svåra att tillämpa.32 Jag har dessutom haft etiska dilemman om det verkligen 

är rimligt att jag ska ge mig till känna för drygt 2000 medlemmar i ett nätforum och vilka 

konsekvenser det skulle få i form av påverkan på fältet jag vill studera. I litteraturen om 

netnografi finns några förslag på hur forskaren kan skapa goda förutsättningar för att skydda 

deltagarnas privatliv.33 Med stöd av detta anser jag därför att det räcker med att maskera 

forumets namn och inte använda direktcitat för att på så vis skydda medlemmar eftersom detta 

kan försvåra eventuell spårning med hjälp av sökmotorer.34 

4.6 Metoder för bearbetning och analys 

Det inspelade materialet från intervjuerna men Lisa och Maria har transkriberats. 

Konversationer i Facebookgruppen har dokumenterats med hjälp av skärmbilder som sedan har 

sammanställts i ett Worddokument. Transkriptionerna av intervjuerna med Lisa och Maria, 

texterna från mailintervjuerna med Emma och Helena samt de sammanställda texterna från 

Facebook-konversationerna har lästs igenom ett antal gånger för att finna mönster och teman i 

materialet. 

                                                           
26 Ibid.  
27 Kullberg (2004), s.66. 
28 Ibid., s. 67. 
29 Vetenskapsrådet. http://www.codex.uu.se/index.shtml, (hämtad 2016-11-17). 
30 Kozinets (2011); Berg (2015) 
31 Vetenskapsrådet., (hämtad 2016-11-17). 
32 Berg (2015), s 128. 
33 Ibid., s. 132. 
34 Kozinets (2011), s. 208 ff. 
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4.7 Gestaltning 

Det gestaltande arbetet består bl.a. av videoklipp som lagts upp på Youtube. Videoklippen är 

gjorda för att efterlikna estetiken i den typ av inspirations- och instruktionsfilmer som lärarna i 

studien använder sig av i undervisningen och som även delas i den studerade Facebookgruppen 

för bildlärare. Till filmerna har teckningar och bearbetad kursplan framställts. Videoklippen är 

filmade med mobil och redigerade i Adobe Premiere Elements. Filmerna är inspirerade utifrån 

de resultat som kommit fram i undersökningen och är tänkta att spegla de bildpedagogiska 

traditioner som präglat bildämnet och som fortfarande gör sig påminda i bildundervisningen. 

Det ena videoklippet visar på tidsbristen som inverkar på lärarnas handlingsutrymme när de ska 

omvandla kursplanen till konkreta uppgifter, uppgifter som oftast utgår ifrån redan existerande 

planeringar som omarbetas och justeras för att bättre passa in. Det andra videoklippet är 

inspirerat av parafraser i möte med moderna trender och hur det kan kopplas till kommunikation 

och analys. Tidsaspekten har jag haft som en uttalad premiss att förhålla mig till i framställandet 

av gestaltningen, likt lärarna i undersökningen har jag gjort mina val utifrån den begränsningen. 

Filmerna är gjorda med enkla lösningar, få resurser och på kort tid där fokus ligger på det 

kommunikativa innehållet. Videoklippen är tänkta att främst vända sig till andra bildlärare som 

underlag för diskussion kring undervisning och innehåll. För att öka tillgängligheten har jag 

även skapat QR-koder till klippen. Bilderna i gestaltningsarbetet är inspirerade av den i 

bildundervisning vanligt förekommande parafrasuppgiften. Till en av bilderna har jag hämtat 

inspiration från läraren i fältstudien som baserat hela sin planering utifrån Vincent Van Gogh. 

Jag har utgått från Van Goghs självporträtt med bandagerat öra och pipa och framställt mig 

själv som sjuk bildlärare med febertermometer i munnen, kursplan i handen och klocka i 

bakgrunden. En annan bild parafraserar Sex Pistols debutalbum ”Never mind the bollocks, 

here´s the Sex Pistols”, där jag istället skrivit ”Never mind the LPO 94 here´s the Lgr 11”, vilket 

syftar på föregående och nuvarande läroplan för grundskolan. Ytterligare en bild är en parafras 

på Mona Lisa och som framställts för ett av videoklippen. Bilderna är digitalt bearbetade i Pixlr 

vilket är ett gratis redigeringsprogram som är vanligt förekommande i bildundervinsingen på 

många skolor.  

 

Utställningen utgörs av ett interaktivt ”rum” bestående av en vägg och en arbetsstation. På 

väggen hänger de inramade parafraserna, QR-koderna, en klocka och behållarna med uppklippt 

kursplan. På arbetsbordet finns pennor, stenciler och en uppgiftsbeskrivning för att bjuda in 

besökarna till att bidra till verket genom att skapa egna parafraser som får sättas upp på 

utställningsväggen.  
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5 Teori och tolkningsram 

5.1 Socialkonstruktionism 

Enligt Vivien Burr kan vi, sett ur ett socialkonstruktionistikst perspektiv, aldrig få en objektiv 

kunskap om världen.35 Verkligheten är något vi konstruerar tillsammans i det samhälle eller 

den kultur vi lever i. Eftersom vi alltid befinner oss i ett specifikt kulturellt och historiskt 

sammanhang gör det att kunskap kan se olika ut i olika tider och på olika platser, därmed kan 

ingen kunskap ses som en absolut sanning. Varje kultur har sin uppsättning av begrepp och 

kategorier som påverkar oss i våra dagliga liv. För att få en förståelse för hur vår värld 

konstrueras kan vi studera hur människor pratar med varandra. De begrepp och kategorier vi 

har reproduceras i det vardagliga samtalet. När människor talar med varandra konstrueras 

världen. Hur vi använder vårt språk kan därför ses som en form av handling eftersom kunskap 

är något vi skapar tillsammans.36 Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär det att 

jag i undersökningen främst intresserar mig för att studera hur bildlärare i interaktion med andra 

och i samtal skapar mening i sin yrkesroll och i synen på bildämnet.  

5.2 Diskursanalys 

Diskursanalys är vanligt förekommande som analysmetod inom socialkonstruktionisk teori.37 

Diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller en utvald del av 

den.38 Olof Stensmo beskriver diskursbegreppet på följande sätt: ”Diskursen utgörs av vad ett 

samtal kan handla om, vem som talar och skriver med auktoritet, vem som lyssnar till det sagda, 

vad som förtigs och vem man ignorerar.”39 Ingen diskurs är sluten utan den formas i kontakt 

med andra diskurser.40 I diskursanalys studeras olika typer av kommunicerat material som t.ex. 

tal, text, bilder och andra material, på så vis kan man få syn på de outtalade antaganden, 

värderingar och perspektiv som materialet innehåller.41 Det vi tar för givet inom diskursen kan 

sägas utöva makt över oss då det reglerar vad som ses som möjligt inom diskursen.42 I varje 

diskurs finns det ett begränsat utrymme för hur en individ kan uppföra sig på. Med hjälp av 

begreppet subjektspositioner går det att synliggöra vad som är möjligt säga och göra för 

individerna i ett specifikt sammanhang, vilka positioner som är rimliga och möjliga att inta 

                                                           
35 Burr, (1995/2015), s. 9. 
36 Ibid., s. 9 ff. 
37 Ibid., s. 28. 
38 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 7. 
39 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärande. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala, s. 123. 
40 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 13. 
41 Stensmo (2002), s. 124. 
42 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 20. 
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inom diskursen. Men eftersom det existerar flera diskurser parallellt kan en enskild individ 

samtidigt ha flera subjektspositioner.43 

Diskursanalysen i denna studie görs utifrån ett så kallat mikroperspektiv, vilket innebär att jag 

främst fokuserar på språkbruket i konkret social interaktion mellan människor inom ett givet 

sammanhang.44 I analysen intresserar jag mig för hur bildlärarna formulerar sig i intervjuer och 

på nätforum. För att på så vis få syn på hur de i samtal konstruerar den bildpedagogiska 

diskursen och de tillhörande subjektspositionerna. 

6 Tidigare forskning 
Då jag vill undersöka bildlärares samtal om bildundervisning idag kan det ha en poäng att först 

blicka bakåt på ämnet historiskt. Bildämnet har historiskt sett genomgått omfattande 

förändringar i svensk skola och innehåll och fokus har förskjutits genom åren. Gert Z. 

Nordström och Gunnar Åsén beskriver tre dominerande bildpedagogiska traditioner – en 

teknisk/ teckning som avbildning, en konstpsykologisk/teckning som uttrycksmedel och en 

bildspråklig/ bild som kommunikationsmedel.45 Åsén skriver att: 

Sett över tid kan man också se att alla spår av tidigare sätt att se inte försvinner utan lever 

kvar som historiska avlagringar, som traditioner, vilka förkroppsligas och bärs upp av olika 

lärargrupper i skolan. Detta gör att ämnet hela tiden breddats.46 

Den teknisk-mimetiska traditionen präglas av arbetsdisciplin, noggrannhet, avbildning i rut- och 

punktnät, geometriska former och konstruktion av perspektiv. Läraren fungerar som expert och 

styr innehåll och motiv.  

Den konstpsykologiska traditionen präglas av det fria skapandet, fantasi, färg och form. Läraren 

fungerar som förlösare av barnets inneboende kreativitet och personlighetsutveckling. 

Den bildspråkliga traditionen – bild som kommunikationsmedel - eleverna ska ges kunskap om 

bild och bildspråk för att kritisk kunna granska de budskap olika typer av bilder förmedlar. Det 

är denna tradition som förespråkas av dagens styrdokument.47   

                                                           
43 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. 1. uppl. Malmö: Liber, s. 46. 
44  Burr (1995/2015), s. 145.  
45 Åsén (2006), s. 107; Nordström Z Gert (1994), Bildlärarutbildningen. I tanken och handen, Konstfack 150 år, 

Stockholm: Page One Publishing, s. 353-382. 
46 Åsén (2006), s. 107. 
47Ibid; Bohlin, Pia (2007) ”Att förstå poängen med det hela”- en studie av koncept i ämnet Bild under 1900-talet och 

i samtida praktisk bildpedagogik på grundskolans högstadium. Masteruppsats, fördjupningskurs i bildpedagogik 61-

80p, allmän inriktning. Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, Stockholm, s. 6. 
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Pia Bohlin har i sin masteruppsats "Att förstå poängen med det hela" undersökt de traditioner 

som präglat bildundervisningen och mot detta bedrivit en fältstudie där hon undersökt hur 

bildpedagogikens parallella ämneskoncept tar sig till uttryck i fem lärares tänkande kring och 

beskrivning av sin undervisning. I slutdiskussionen skriver hon bl.a. om att hennes studie pekar 

mot att utformningen av bildundervisningen görs av den enskilda läraren och utifrån dennes 

ämneskoncept. Den massiva stoffträngseln i bildämnet gör att lärarna i studien har svårt att 

strukturera sitt ämne och utforma arbetsuppgifter som fungerar och att ingen av studiens 

informanter använder specifika läroböcker för bildämnet.48 

I Skolverkets undersökning om Läromedlens roll i undervisningen från 2006 framgår det att 

fyra av tio lärare aldrig använder läroböcker. Dessutom instämmer och nästan alla (98 procent) 

lärare i årskurs 9 och 85 procent av lärarna i årskurs 5 helt eller delvis i påståendet att det är 

viktigt att utveckla egna läromedel. I intervjudelen av studien framkommer det att det är 

framförallt bristen på läroböcker i bild som gör att bildlärarna framställer sitt eget 

undervisningsmaterial.49 

Vad gäller nätforumen har jag inte funnit någon tidigare forskning på nätforum för bildlärare 

att utgå ifrån till denna studie. Det är överhuvudtaget ovanligt med undersökningar av 

bildlärares användning av sociala medier. 

7 Bearbetning och analys 
Bearbetningen av materialet är inriktad på att med hjälp av diskursanalys av lärarnas tal om sin 

undervisning synliggöra den bildpedagogiska diskursen och de subjektspositioner som 

möjliggörs för lärarna i den. 

7.1 Intervjuer med Maria och Lisa 

Maria och Lisa arbetar som bildlärare på samma skola. De samplanerar sin undervisning och 

efter varje läsår utvärderar de tillsammans alla uppgifter och arbetsområden för att se vilka de 

ska behålla, ändra eller ta bort helt. Jag har valt att intervjua dem separat för att få tillgång till 

deras enskilda tal om undervisningen. I uppsatsen har jag valt att redogöra för båda intervjuerna 

parallellt, uppdelat under olika rubriker utifrån de teman som samtalen kretsat kring.  

                                                           
48 Bohlin (2007). 
49 Skolverket (2006), s. 42 ff. 
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7.1.1 Förutsättningar för undervisning  

Det är en ordentlig genomströmning av elever i bildsalen då skolans samtliga klasser från 4:an 

till 9:an har bild på schemat. Lisa och Maria har klasserna uppdelat mellan sig vilket innebär 

det att de varje vecka träffar ca 350 elever var i bildundervisningen.  

Lisa: Vi har ju sex årskurser och man hinner väl typ två stora uppgifter per termin. Det blir ju runt 

25 uppgifter man har igång under ett år och små grejer man har emellan där så man orkar ju inte 

göra om alla varje år utan jag och min kollega sitter ner i juni och utvärderar vilka funkade det här 

året, vilka behåller vi, vilka funkar inte. Sedan så väljer vi ut några där vi har en idé hur vi ska gå 

vidare eller där det kanske inte alls funkat för att det varit för stressigt för oss eller där vi känner att 

eleverna inte fått ut något av det. I år ska vi göra om ganska mycket faktiskt. Vi har ett stort projekt 

i samarbete med teknik som har varit för omfattande, dels tidsåtgången och så var den för utpekande 

för dem som inte riktigt hänger med, alla måste ju få en chans att lyckas så uppgiften ska göras om 

och bantas ner. Mindre stress och mer relevant innehåll.  

Jag: Hur länge har ni haft det projektet? 

Lisa: Alltså, det fanns redan innan jag började 2004 så den har vi hållit på med hela tiden. 

I Lisas redogörelse synliggörs de yttre förutsättningarna för undervisning. Att varje år hålla 

igång minst 25 stora uppgifter samt flera mindre kräver sin planering. Det stora projekt som 

Lisa talar om har funnits med i bildundervisningen redan innan Lisa och Maria började arbeta 

på skolan. Skoldiskursen uttrycks här som fylld till bredden med uppgifter som helst ska 

fungera, med många skolklasser vars elever ska få ut något av undervisningen medan stressen 

finns med som en ständig följeslagare för de ansvariga lärarna. Detta stämmer väl överens med 

resultaten i NÄU-13 där det samtidigt påpekas att detta är förutsättningar som lärarna inte alltid 

kan påverka.50 Det finns en kontinuitet i den bildpedagogiska diskursen då många uppgifter 

hängt med i bildundervisningen i många år. Men uppgifternas utformning är inte huggen i sten 

då de varje år utsätts för granskning av de ansvariga lärarna i form av en gemensam utvärdering 

i slutet av varje läsår. Lisa ger uttryck för att mängden uppgifter innebär att de inte hinner med 

att göra om allt varje år men att just i år ska det ske en hel del förändringar. Lisa berättar sedan 

om en annan uppgift som funnits länge och som också ska göras om i grunden:  

Lisa: Vi har jobbat med perspektiv och det känns lite mossigt och vi ska försöka få att man gör en 

byggnad till en plats. Då kanske man får in lite 3D-ritning. 

Jag: På vilket vis känns det mossigt? 

Lisa: det har känts som att det är svårt för många, lite tekniskt, för styrt … man får bara in ett 

moment. Sen kan man få in både arkitektur, rum och miljö, man får in tekniskt, så att man får in 

större delar av det centrala innehållet. Plus att man öppnar upp för att jobba på lite olika sätt. Så att 

det finns kanske en del som tycker det är jättekul att rita så här perfekt då kan dom göra det medan 

någon annan kalkerar något innan. Man får göra lite olika. Det blir större chans för eget roligt tänk 

hos eleverna tänker vi. 

                                                           
50 Skolverket (2015), s. 30. 
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Perspektivuppgiften säger Lisa ”känns lite mossig” det vill säga ett uttryck för förlegad. Det 

mossiga består bl.a. i att den är lite för teknisk och styrd, vilket går att koppla till den teknisk-

mimetiska traditionen inom bildpedagogiken och som har avbildandet som huvudfokus.51 Lisa 

talar om att man bara får in ett moment vilket indikerar att uppgiften trots att den är svår inte 

rymmer in tillräckligt av det centrala innehållet i kursplanen för Bild. Här synliggörs hur den 

bildpedagogiska diskursen omförhandlas utifrån de nya krav på bildundervisningen som 

kommit i samband med Lgr 11.52 Uppgifterna som ingår i den bildpedagogiska diskursens utbud 

blir med tiden förlegade i mötet med nya krav som ställs. I diskursen gäller det nu att ge eleverna 

möjlighet att arbeta på olika sätt och ”det blir större chans för eget roligt tänk hos eleverna tänker 

vi.” Uppgiften som ursprungligen haft en mer teknisk-mimetisk utgångspunkt justeras här i 

mötet med bildämnets syftestext i Lgr 11 där det bl.a. står skrivet att undervisningen ska 

uppmuntra eleverna att arbeta undersökande och problemlösande.53 

Lisa: Sen så är det större klasser. Man jobbar ju med extra anpassningar i klassrummet så man kanske 

har elever nu som kanske gick till en annan typ av undervisningsform tidigare, man jobbade mer 

med små grupper.  

Jag: Men gör du om uppgiften för alla eller gör du justeringar för enskilda? 

Lisa: Nu blir det för alla. För då tänker vi att det finns utrymme för dom som är självgående och har 

full koll samtidigt så blir det ganska tydligt och lätt att jobba så det blir bättre för alla. För annars 

har vi ju gjort extra anpassningar men det har blivit som utpekande för att man hjälper någon extra 

mycket och det känns inte okej. Då vill dom ju kanske inte ha hjälpen om dom märker att det blir 

så. 

Lisa påtalar de förändrade förhållandena vad gäller storlek och elevsammansättning på 

klasserna och som inverkar på förutsättningarna för undervisningen. Lisa ger uttryck för att hon 

märkt att vissa uppgifter kan bli för utpekande för dem som av olika anledningar inte hänger 

med. Genom att ändra uppgiften kommer den att bli bättre för samtliga elever. Skoldiskursen 

utgörs bl.a. av subjektspositionerna lärare och elever. I diskursen finns det tillhörande 

förväntningar på elevpositionen; att lära sig och bemästra nya färdigheter. Elever som inte följer 

den tänkta kunskapsutvecklingen inom skoldiskursen konstrueras därmed som avvikande. 

Detta utpekande av avvikande har börjat uppmärksammas mer i dagens skoldiskurs där en 

inkluderande undervisning börjat få fäste med en annan syn på vad subjektspositionen elev kan 

innebära, vilket ställer nya krav och förväntningar på lärarpositionen.54  Ändringarna i 

undervisningen sker dels utifrån direktiv från skolverket, dels pga. begränsningar i form av 

                                                           
51 Åsén (2006), s. 107. 
52 Lgr 11 är kortform av: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
53 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, kursplan - bild. Stockholm, s. 28. 
54 Skolverket http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/inkluderande-skola-1.173803. (hämtat 

2016-12-07). 
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tidsbrist, klasstorlek och elevsammansättning. Lisas tal om uppgiften synliggör hur 

skoldiskursen och den bildpedagogiska diskursen med tillhörande subjektspositioner inte är 

statisk utan befinner sig i rörelse i och med de förändringar och anpassningar som görs. Både 

diskurs och positioner omförhandlas här. 

7.1.2 Att vara två ämneskollegor vid planering av undervisning 

Maria berättar hur hon och Lisa försöker att vara likvärdiga i sin bedömning och att det 

underlättas av att de har samma uppgifter och använder samma betygsmatriser. Att samarbetet 

fungerar säger hon beror mycket på att de har en likvärdig uppfattning om vad som ska ingå i 

ämnet. Detta medför att arbetet underlättas genom det stöd de har i varandra.  

Maria: Det finns ju en planering redan när man börjar på en skola och det fanns det ju här. Då går 

jag ju in i, och sen är vi ju två lärare så vi samplanerar ju, så jag går aldrig in och gör mina egna, vi 

gör allt tillsammans. Så när jag började här då, då ändrade jag inte så jättemycket utan då följde jag 

ju den planeringen som fanns. Och sen så klart kan man göra lite eget av det eller man plockar in 

någonting som det är inte styrt till 100 procent och sen så genom att samarbeta med min kollega så 

har vi ju utvecklat, plockat bort uppgifter, plockat in nya och ibland har jag en idé och en annan 

gång har hon en idé och så där. 

Här talar Maria om att det redan existerar planeringar på skolan. Att lärare i skoldiskursen 

anpassar sig till den rådande planeringen är egentligen självklart men att återanvända befintliga 

övningar och uppgifter medför också reproduktion av äldre ämnestraditioner. Samtidigt har 

Lisa och Maria ett dynamiskt kollegialt samarbete då de ständigt förhandlar och omförhandlar 

vilka uppgifter som ska vara med och i vilken årskurs de fungerar bäst, vilket ändå talar för en 

utveckling av ämnet.  Att ha en bildlärarkollega att dagligen bolla idéer med medför ett ständigt 

pågående samtal om bildundervisningen vilket gör ämnet omförhandlingsbart och därmed satt 

i förändring. Att Lisa och Maria i sina lärarpositioner uttalar sig som ett ”vi” indikerar en styrka, 

att vara två ämneskollegor underlättar arbetet i skoldiskursen. 

7.1.3 Nätverksträffar, kollegor och inspiration 

Alla bildlärarna i kommunens skolor ingår i ett nätverk och har regelbundet obligatoriska träffar 

några gånger varje läsår. Nätverksträffarna har bestämda punkter, satta av kvalitetsenheten i 

kommunen. Ämnen som avhandlas har t.ex. varit likvärdig bedömning. Bildlärarna har då tagit 

med elevarbeten från sin undervisning för att visa exempel på olika betygsnivåer som de 

gemensamt tittar på och diskuterar kring. 

Lisa: Vi har ju nätverksträffar här i kommunen där man träffar varandra. Men även när man var ny, 

så hade vi nätverksträffar och där fick man ju en grund för vad man brukade ta upp i ämnet, vad som 

funkade, vilken omfattning på uppgifterna och vi har ju fortfarande nätverksträffar så det blir ju 

liksom, det är ju bra inspiration också, då ser man ju vad som funkar för andra, vad som funkar här. 

Och även med kollegor som Maria som kommer från en annan skola, vad hon hade där. 
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Lisa talar om att hon genom nätverksträffarna fick ”en grund för vad man brukade ta upp i 

ämnet” och ”vad som funkade”. Men vad som avses med det uttalas inte explicit och är något 

jag i stunden missar att följa upp, vilket kan bero på mina egna förgivet-taganden om vad det 

skulle kunna vara för något då jag själv som bildlärarstudent är en del av den bildpedagogiska 

diskursen och har en viss förförståelse. Men talet om ”vad man brukar ta upp” kan i och med 

att det inte uttalas och problematiseras utgöra en norm inom bildämnet som därmed kan vara 

svår att ifrågasätta. Det finns hos lärarna outtalade föreställningar om vad bildämnet bör 

innehålla. Talet om ”Att vara ny” det vill säga en ”oerfaren lärare” är återkommande i 

intervjuerna. En motsvarighet är ”erfaren lärare” vilket är den kategori både Maria och Lisa 

tillhör idag. Lärarpositionen är uppbyggd av olika artikulationer, t.ex. talet om erfaren och 

oerfaren lärare. 

Maria: Jag tycker nästan det blir för mycket. Ja för att då, jag och Lisa får då inte någon tid att ha 

ämneskonferens, för våra ämneskonferenser ligger ofta då på nätverk så att vi behöver ju ha lite tid 

för oss själva också, för det är inte alltid dom där nätverken ger oss så mycket i och med att vi redan 

är två kollegor. 

Maria är inte lika uttalat positiv till nätverksträffarna som Lisa säger sig vara. Maria ger uttryck 

för att få ut mer av samarbetet med kollegan i jämförelse med nätverksträffarna och kollegorna 

hon träffar där. Hon talar här om ”oss”, det finns ett ”vi" som kategori gentemot med kategorin 

”nätverk”. I lärarpositionen ingår att vara kollega och att ha kollegor men de flesta bildlärare 

har inte någon ämneskollega på den egna arbetsplatsen. Maria och Lisa har en ganska unik 

situation i och med att de två bildlärare på samma skola vilket medför att de har kollegialt utbyte 

varje dag till skillnad från bildlärarkollegorna på de andra skolorna i kommunen.  

Lisa: Nu har man jobbat ett tag så jag tänker att jag hade nog uppskattat det väldigt mycket mer om 

jag hade varit ung men det är väldigt kul att se vad de andra gör. Kul att höra på sånt som funkar. 

Kul att se hur man jobbar digitalt, vissa har Ipads, vi har PC, hur skiljer det sig, sådana saker. Också 

kul om man kommer runt och ser de andra bildsalarna. Man kan se hur man kan möblera, hur man 

kan tänka kring olika saker, förvaring av elevarbeten. 

Här är Lisa inte lika uttalat positiv som i den tidigare kommentaren angående nätverksträffarna. 

Lärarpositionen artikuleras åter som erfaren/oerfaren där den oerfarna läraren uttrycks ha ett 

större utbyte av träffarna. 

Lisa: Lite folk som vill visa upp sig också, det blir lite så där, jag är så duktig, men så är det väl 

alltid, men det är bättre att man delar med sig än att man liksom håller på sitt? 

Nätverksträffarna erbjuder tillfälle för kollegialt utbyte lärarna emellan och blir då bl.a. till en 

arena för att positionera sig som duktig lärare. Lisa uttrycker ett visst motstånd mot detta men 

säger samtidigt att det positiva överväger då lärarna delar med sig till varandra. Lärarpositionen 

konstrueras här som kollektiv i en bildpedagogisk diskurs. 
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Maria: Sen kan man ju också, att vi tipsar varandra om uppgifter som vi jobbar med på skolorna så 

kan vi delge varandra idéer. 

Maria uttryckte tidigare att nätverksträffarna inte var så givande men i ovanstående kommentar 

ger hon uttryck för ett visst utbyte av uppgifter och idéer, vilket åter igen visar på en 

självmotsägelse. De motstridiga uttalandena uttrycker lärarnas ambivalens för 

nätverksträffarna. Träffarna är till för att främja kollegialt utbyte och lärande, vilket de gör, men 

samtidigt går de ut över annan mötestid. Här synliggörs också hur nätverksträffarna kan utgöra 

tillfälle för reproduktion av ämnestraditioner men även omförhandling då lärarna tar del av 

varandras arbeten och utbyter idéer med varandra.  

7.1.4 Nätet som inspiration och som läromedel 

Förr utgjorde tryckta läromedel underlag och inspiration för undervisning men idag har material 

på nätet i mycket tagit över rollen som läromedel i bildundervisningen. 

Lisa: Sen så kollar man ju på nätet, vad som finns där. Många lägger ju upp planeringar på lektion.se 

t.ex. Jag kollar där men jag hittar inte så jättemycket. Det brukar finnas en del typ, powerpoints och 

så där, så kan man ladda ner och ta vissa delar av saker och spara lite tid och se hur andra har tänkt. 

Trots att Lisa säger sig inte hittar så mycket väljer hon ut delar av det upplagda materialet på 

lektion.se och använder i sin egen undervisning. Vad det är med de upplagda planeringarna som 

inte passar är outtalat. Men det är tidssparande att inte själv behöva sätta ihop materialet från 

grunden. Talet om att ”spara lite tid” återkommer här igen och visar åter på lärarpositionens 

förutsättningar och begränsningar inom skoldiskursen. ”Att se hur andra tänkt” synliggör ännu 

ett tillfälle för reproduktion av traditioner inom den bildpedagogiska diskursen, i och med 

återanvändandet av andras planeringar, eller delar av dem. 

Maria: Det finns ju en som heter lektion.se. Sen letar jag ju ganska mycket material och underlag på 

nätet om man har en idé, det är ju mycket bilder som man kan ha som inspiration och förlagor för 

elever och så. Det är ju mycket man plockar från nätet. 

Maria talar här om inspiration som något hon inte bara söker för egen del utan även om som 

något hon erbjuder sina elever i form av inspirationsmaterial som hon hämtat från nätet. På min 

följdfråga om vad som intresserar henne på lektion.se svarar hon: 

Maria: Nu är det ganska länge sedan jag var ute på lektion.se, det var mest i början när jag började 

jobba. Jag letade lite uppgifter när vi fick 4:or och det hade vi inte haft tidigare så då hade jag ju inte 

någon planering, då var jag ju inne och letade lite där. Då hittade man något sen så kan man utforma 

det på eget sätt så man kanske inte snor rakt av det handlar mer om att få inspiration. 

Jag: Har du en färdig idé när du söker inspiration eller...? 

Maria: Ofta när man började på skolan, så var det ju redan, vad ska jag säga… lektioner, vad man 

brukar jobba med i 6:an och 7:an, ja… 
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Maria säger sig haft mest nytta av lektion.se när hon var i början av läraryrket då fungerade 

sidor som lektion.se som ett stöd för att se hur andra lärare har tänkt. Här artikuleras 

lärarpositionen som oerfaren eller erfaren lärare igen. Men grunden och utgångspunkten för 

undervisningen finns det redan en planering för på skolan och Maria utgår från den när hon 

söker inspiration. Här synliggörs ett för-givet-tagande som uttrycks som en självklarhet av 

Maria. Inom den bildpedagogiska diskursen finns det outtalade förväntningar på vad man ”ska” 

göra i de olika årskurserna. Dessa förväntningar fungerar reglerande då de styr vad som är 

möjligt för läraren att undervisa om i varje årskurs.  Att äldre traditioner lever kvar kan bl.a. ha 

sin förklaring i att gamla planeringar används vidare i skolan trots lärarbyten. Även om de 

omarbetas finns grundstommen kvar med risk för reproduktion av gamla traditioner som 

konsekvens. 

Lisa: Det finns ju jättemycket bra klipp på Youtube, jättebra instruktionsvideor. Jag använder dem 

och tipsar eleverna om dem och så är det också inspiration. Hur man målar, tecknar, bygger, jobbar 

digitalt. Det finns jättemycket olika grejer. 

I den bildpedagogiska diskursen har digitala verktyg och sociala medier blivit en del av 

undervisningen och fungerar som läromedel och inspiration för både för lärare och elever. 

7.1.5 Förändringar i samband med Lgr 11 

De största förändringar Lisa och Maria gjort i sin planering kom i samband med den nya 

läroplanen. De såg då över alla uppgifter för att se om det var några kunskapskrav som inte 

täcktes och anpassade och gjorde om för att få dem att överensstämma bättre med de nya kraven.  

Maria: Att vi ska jobba med digitala bilder det har vi utvecklat sedan det blev nya kursplaner. Det 

har man gjort även innan här, med reklamfilm och så, det gjorde man med när vi kom hit men då 

hade vi inte så många datorer. Så bildredigering kunde man bara arbeta med väldigt få elever i taget. 

Nu har vi i varje fall en halv klassuppsättning, så vi brukar oftast jobba med digitalbild i 8:an som 

vi har i halvklass. Sen kör vi det lite i dom andra klasserna också men då kanske dom jobbar två och 

två.55 

Lgr 11´s betoning på digitala medier har inneburit nya resurser genom att lärarna fått tillgång 

till fler datorer till bildsalen, vilket påverkar deras utformning av bildundervisningen. 

Lisa: Vi har tagit bort någon uppgift, som en linoleumuppgift som det kändes att man inte utnyttjade 

så mycket. Jag har tänkt att man skulle kunna ta tillbaks den men att lägga till digitala förlagor eller 

något för att göra något mer med den. För den var rolig så det var tråkigt att ta bort. Men just som 

vi gjorde den kändes det inte relevant så då tog vi bort den av tidsbrist egentligen. Det är ju mer 

tydligt att man ska göra mer digitalt, så det är väl egentligen några tryckuppgifter som har blivit bort 

puttade av digitala grejer. 

                                                           
55 Intervju 29 september 2016 av Isabell Hedberg Rosén med informant ”Maria”, bildlärare. 
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Här gör sig stoffträngseln och tidsbristen åter påmind i och med Lisas uttalande. I den 

bildpedagogiska diskursen gäller det att hänga med i de nya direktiven och uppgifter som 

”linoleumuppgiften” får därmed inte plats längre när undervisningen går mot mer digitalt 

arbete. Uppgiften var rolig men det räcker inte längre som argument för en given plats i 

undervisningen. Återigen synliggörs här en förändring av den bildpedagogiska diskursen i 

praktiken. 

Lisa: Nu står de ju mer vad som ska vara med det var lite mer godtyckligt förr. Man hade ett hum 

om vad som skulle vara med men man kunde göra mer som man ville då. Jag tycker det är bra med 

centralt innehåll, det blir mer lika för alla men det ställer andra krav på oss. 

Jag: Vilket tycker du är den stora skillnaden om du jämför förra kursplanen mot den nya? 

Lisa: Nu är det ju större fokus på reflektion och begreppsförmåga, förr stod det ju mer att man skulle 

ha det där kreativa tänket för att få MVG. Men det är ju jättesvårt att bedöma, för nu är det mer att 

man ska ta idéer och göra om dem. Alltså, det är lättare att bedöma det som är i Lgr 11, det är 

tydligare vad det ska syfta till. 

Bildämnet har med den nya kursplanen fått ett centralt innehåll och en ny begreppsapparat 

vilket Lisa uttrycker har förtydligat vad undervisningen ska innehålla och syfta till och att detta 

underlättar vid bedömning. Kursplanen för Bild i Lgr 11 är mycket mer styrd gentemot den 

föregående något som främjar likvärdigheten i ämnet men samtidigt ställer större krav på 

lärarna. Rätten till en likvärdig utbildning står inskrivet i skollagen men det är upp till den 

enskilda läraren att tolka kursplanen och utforma undervisningen.56 

Lisa: Man får tänka om, man hade mer utrymme då men pedagogiska planeringar introduceras ju i 

samband med Lgr 11 och då blir det ju mer med det här med syfte, innehåll, man kanske är mer 

noggrann med att det verkligen ska syfta till något. Att man inte bara gör något för att det här är lite 

roligt. ”Vi gör lite sockermålning för det vill dom göra, det tycker dom är kul.” Nu är det lite så att 

man är fokuserad. 

Här är ett konkret exempel på hur förändring sker i praktiken i den bildpedagogiska diskursen. 

Det går inte längre att göra något bara för att det är roligt, uppgiften ska också ha ett tydligt 

syfte kopplat till kursplanen. I lärarpositionen ingår det nu att skapa en struktur i undervisningen 

med hjälp av pedagogiska planeringar som ska ha tydligt innehåll och syfte. Detta beskriver en 

förflyttning av den bildpedagogiska diskursen och de positioner som är kopplade till den. 

Kraven på både lärare och elever har ökat och det har skett en teoretisk förskjutning och en 

intellektualisering av ämnet i och med de begrepp som tillkommit i samband med kursplanen i 

Lgr 11.  

                                                           
56Skolverket (2011), s. 8. 
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7.1.6 Användning av tryckta läromedel i bildämnet 

I bildsalen har Lisa och Maria en bokhylla fylld med litteratur att använda i undervisningen. 

Det är främst konstböcker, men även böcker om fotografi, arkitektur samt teknikböcker i bl.a. 

teckning och akvarellmålning. De har endast en lärobok som är direkt kopplad till bildämnet 

och Lgr 11: Konsten i historien som Lisa säger har en bra analysdel. De säger sig inte ha något 

behov av andra läroböcker kopplade till bildämnet. 

Lisa: Sen har jag inte hittat något läromedel som jag tycker är bra. Det fanns ju någon gammal bok 

i Bild från 90-talet, den var ganska bra men den känns lite mossig nu. Sen kom det en annan bok 

2007, Bild, tror jag den heter, det var mycket tekniskt i den. Det kände jag inte var riktigt relevant 

att jobba med. Jag tyckte inte sakerna var insatta i ett sammanhang, varför, så det saknade jag. 

Åter igen kommer begreppet ”mossigt”, nu i Lisas redogörelse om läroböcker. Lisa uttalar sig 

kritiskt om läroboken Bild, att övningarna i boken inte var insatta i ett sammanhang. Den 

beskrivna bokens upplägg går att koppla till den teknisk-mimetiska traditionen medan Lisas 

uttalande om avsaknad av sammanhang går att koppla till den bildkommunikativa traditionen. 

Här synliggörs åter en förändring i den bildpedagogiska diskursen.   

Lisa: Teknikböcker, tycker många är roligt, så här tecknar du djur och så vidare men det är ju mer 

som extragrejer och sedan om någon vill ha en häst i sin bild och inte vet hur dom ska göra då kan 

det ju vara bra också.57 

Både Lisa och Maria talar om teknikböcker och att eleverna efterfrågar sådant i undervisningen. 

Det stämmer överens med den nationella ämnesutvärderingen i Bild där det framkommer att 

det lever kvar en syn på bildämnet som främst praktisk-estetiskt hos eleverna.58 Eleverna har 

en förväntan på ämnet som delvis går att koppla till den teknisk-mimetiska traditionen. Eleverna 

vill lära sig att avbilda genom att teckna och måla men har inga förväntningar på att lära sig 

tolka och analysera bilder, något som även påpekas av Åsén.59 I skoldiskursen är det dessutom 

ett faktum att lärare måste hantera att elever blir klara i olika takt. Elever får inte bara gå hem 

när de blivit färdiga utan tiden måste fyllas ut. Lärarna löser det hela med att tillfredsställa 

elevernas önskan på innehåll i delar som ligger utanför den planerade undervisningen.  

7.2 Fältstudie av nätforum för bildlärare på Facebook 

Det nätforum på Facebook jag valt att studera vänder sig främst till bildlärare i grundskolan. 

Det är en så kallat offentlig grupp vilket betyder att alla som är har Facebook kan se inläggen 

som publiceras i gruppen. Gruppen har runt 2000 medlemmar och det är medlemmarna själva 

                                                           
57 Intervju 29 september 2016 av Isabell Hedberg Rosén med informant ”Lisa” bildlärare. 
58 Skolverket (2015), s. 7. 
59 Åsén (2006), s.119. 
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som står för inläggen. Några medlemmar sticker ut som särskilt aktiva med regelbundna inlägg 

medan ett flertal medlemmar är aktiva och kommenterar flitigt i de olika trådarna men liksom 

i andra grupper på Facebook är de flesta medlemmarna passiva. Många inlägg får långa trådar 

med kommentarer medan andra inte får någon respons alls. Inläggen går att kategorisera utifrån 

några återkommande teman: 

1. Förfrågningar och tips om lektionsförslag/upplägg  

2. Förfrågningar och tips om inköp och skötsel av verktyg, material samt om bildsal  

3. Förfrågningar och diskussioner kring kunskapskriterier  

4. Förfrågningar om argument till varför vi har bild i skolan,  

5. Uppvisning/redovisning av genomförda bildprojekt/uppgifter  

6. Diskussioner om synen på ämnet  

7. Länkar till egna lärar-/ämnesbloggar och hemsidor 

8. Länkar till videoklipp på olika tekniker 

I den första kategorin: Förfrågningar och tips om lektionsförslag/upplägg synliggörs det 

tydligast vad den bildpedagogiska diskursen idag innehåller och det finns spår av samtliga 

ämnestraditioner i materialet från Facebookgruppen.  

Moa: Jag har ofta en konstnär som jag själv gillar och som har en stor variation i sina bilder och 

uttryck som den röda tråden genom terminen. Nu har jag varit i Holland i sommar och kollat in Van 

Gogh. /…/ I slutet på terminen ska både 7 och 8 ha självporträttstema eftersom Vincent Van Gogh 

var bäst på selfies. Hoppas du hittar något som passar dig. Man måste ju själv brinna för vad man 

lär ut, tycker jag. 

I denna bildlärares text synliggörs den konstpsykologiska traditionen i synen på lärarrollen och 

ämnesinnehållet. Lärarpositionen artikuleras i hennes text som eldsjäl. 

Anki: 9:an konst, i form av ett slutprov där alla kunskapskraven är knutna. De ska göra en parafras 

i valfri teknik från modernismen. Ibland har jag tema typ dystopi, en digital presentation om den ism 

konstnär som de valt, en bildanalys från ett annat verk också från modernismen.60 

Här syns hur uppgifter med rötter i äldre traditioner justeras och anpassas för att innehålla 

digitala tekniker och bildanalys, både reproduktion och omförhandling av diskursen pågår. 

Vissa typer av uppgifter i bildämnet återkommer frekvent vilket pekar på att det finns som ett 

slags kanon inom den bildpedagogiska diskursen, uppgifter som förväntas ingå i 

undervisningen: som t.ex. parafraser, perspektivritning, skuggningsövningar. Det finns en 

                                                           
60 Fältstudie 23 september 2016 av Isabell Hedberg Rosén på Facebookgrupp för bildlärare. 
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slagsida åt konst även om reklam, nyheter och andra typer av bilder och visuell kultur 

förekommer. I de uppgifter som utgår ifrån konst är det främst med verk av manliga konstnärer 

från modernismen som t.ex. Van Gogh, Miro och Dali. Nyare influenser som nämns är bl.a. 

street art (som nämns i flertalet inlägg) och konsthistoria ur ett normkritiskt perspektiv. Många 

av lärarna i gruppen har egna hemsidor och bloggar om bildämnet som de länkar till i gruppen. 

Flera lärare lägger upp egna instruktionsvideor kopplat till bildämnet på Youtube. Dessa 

filmklipp som främst vänder sig till elever länkas det också till i gruppen. Gruppen fungerar 

som ett utvidgat kollegium för bildlärare då den utgör tillfälle för kollegialt utbyte även för 

lärare som inte har tillgång till möten med ämneskollegor på sin arbetsplats. Lärarna lär av och 

hjälper varandra. 

7.3 Intervjuer med Emma och Helena från Facebookgruppen för lärare 

Emma och Helena är ensamma bildlärare på sina skolor men båda deltar aktivt i flera nätforum 

för bildlärare på sociala medier, bl.a. Facebookgruppen i denna studie.  

7.3.1 Emma och Helena om Facebookgruppen 

Emma beskriver att fördelarna med nätforumen är ”att stötta och stärka varandra som 

yrkesgrupp” och ”att reflektera tillsammans”. Hon uttrycker att dagens teknik underlättar 

samtalen med andra lärare ”Det finns många möjligheter att spara tid och få till bekväma samtal 

för alla parter.” Helena skriver att nätforumen står sig bättre än fysiska träffar ”Här får man 

välja frågor och det blir effektivt. Jag tycker att det är viktigt att vi lärare håller ihop och 

välkomnar nya in i yrket genom att dela med oss.” Emma påtalar även nackdelar ”det blir en 

rörig form av faktabank. Sociala medier uppmuntrar även till att webbpedagoger publicerar 

färdiga lösningar, en monolog snarare än dialog.” Helena om nackdelar: ”Här i Sverige tenderar 

forumen i bildämnet bli alltför många och spretiga. Det vattnas ur. Vad ska man koncentrera 

sig på? Vi har inte gjort dem sökbara så olika frågor återkommer.” Både Emma och Helena 

uttrycker att bildlärarkollegor ska stötta varandra och dela med sig. I deras uttalanden om 

Facebookgruppen konstrueras lärarpositionen som kollektiv. Dessutom är det både 

tidssparande och effektivt att kunna fokusera på de frågor som läraren själv har valt vilket åter 

är ett uttryck för tidsbristen i skoldiskursen och den tillhörande bildpedagogiska diskursen. 

Tillgängligheten innebär att lärarna ägnar sig åt ämnet även utanför arbetstid då de deltar på 

nätforumen för bildlärare utanför arbetstid. 
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7.3.2 Förutsättningar för undervisning 

Liksom i intervjun med Lisa och Maria framkommer faktorer som inverkar på lärarnas 

handlingsutrymme i bildundervisningen:  

Helena: Det jag kan tycka är dåligt är att det aldrig finns resurspersoner eller tid till bild, alltid 

helklass och jag känner mig otillräcklig att hinna se alla och göra anpassningar och för lite tid till 

betygsättning och bedömning.  

Helena uttrycker att hon har svårt att hinna med allt som ingår i hennes läraruppdrag. Här 

synliggörs återigen att i skoldiskursen utgör tiden och klasstorleken några av de faktorer som 

skapar begränsningar för läraren.  

7.3.3 Förändringar i samband med Lgr 11 

Emma skriver om förändringarna hon gjort i samband med den nya kursplanen Lgr 11: ”Jag 

arbetar i större utsträckning med formativ bedömning. Jag ägnar mer tid åt digitala tekniker och 

bildspråk i allmänhet, dvs. inte fokus på konstbilden.” Hon skriver även: 

Emma: Jag är mån om att ha allmänbildning i fokus samt aktuella händelser inom bildområdet. 

Aktuella händelser kan t.ex. vara en specifik konstutställning som niorna ska se och bearbeta. Det 

kan vara en nyhetssändning som väcker frågor kring konstens syfte och betydelse som kan påverka 

ämnets innehåll. Jag utvärderar regelbundet undervisningen vilket också bidrar till process. 

Digitaliseringen bidrar till ny kunskap kring allmänbildning. 

Emma använder flera begrepp från kursplanen i bild i sin text och håller fram digitala tekniker 

samt bildspråk. I de förändringar hon ger uttryck för att ha gjort i sin undervisning synliggörs 

åter igen hur den bildpedagogiska diskursen är i viss rörelse. Den bildspråkliga traditionen 

synliggörs också i hennes ord om att eleverna ska se och bearbeta aktuella händelser genom de 

frågor som väcks. Lärarpositionen artikuleras här som allmänbildad och som håller koll på 

aktuella händelser som kan användas i undervisningen. Helena har inte gjort några större 

förändringar i samband med Lgr11 men skriver att: 

Helena: I det hela kanske jag blivit bättre på att motivera och göra synligt vad det är eleverna ska bli 

duktiga på i bildämnet på mina 20 år. Jag kan tycka att strävansmålen fortfarande är ett bra sätt att 

tydliggöra vad eleverna ska sträva efter i sina arbeten. Det är lättare att skriva än matriser som är 

svåra för eleverna att läsa av. Jag betonar bildkommunikation och uttryck mera idag än när jag var 

nyfärsk. 

Helena är den första av mina informanter som uttryckligen använder begreppet 

bildkommunikation, vilket jag tycker är lite förvånande då det skrivs fram så tydligt i 

kursplanen för bild: ”Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att 
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kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.”61 Här synliggörs återigen hur den 

bildspråkliga traditionen kommer till uttryck i den bildpedagogiska diskursen. Helena använder 

även begrepp från föregående kursplan då hon uttrycker att ”strävansmålen” underlättar för 

eleverna att förstå vad som förväntas av dem i deras arbeten. Detta visar också på hur äldre 

kursplaner fortfarande kan ha inverkan på ämnesinnehållet då läraren behåller formuleringar 

från föregående kursplan för att motivera eleverna. 

Emma har några uppgifter som hängt med i flera år ”djupverkan, komposition, form- och 

färglära.” Att dessa uppgifter har fått vara kvar skriver hon är ”För att jag anser att dessa utgör 

grunden för det praktiska skapande arbetet.”62 Dessa övningar kan kopplas till den teknisk-

mimetiska traditionen. Här synliggörs det åter igen att det finns föreställningar i den 

bildpedagogiska diskursen om vilka uppgifter och övningar som bör ingå i bildundervisningen. 

Helena har en grund hon utgår ifrån vid planering av undervisning men som hon justerar så att 

den ska vara aktuell: 

Helena: Varje år/termin justerar och förändrar jag - alla grupper, individer är olika och det finns så 

mycket bra att genomföra. Grunden har jag lagt, men jag har mycket att ösa ur. Jag kanske hänger 

på något aktuellt, vill prova ett nytt arbetssätt, delta i en tävling, får ett spännande infall. Ser en 

reklamkampanj på vägen till jobbet. Att undervisa om hur bilder som handlar om makt, genus, 

identitet konstrueras kräver att man hänger med i samtida bilduttryck, visuell kultur och samtida 

konst så jag läser mycket och är nyfiken på bildvärldar av idag.63 

Den bildspråkliga traditionen har här gjort ett tydligt inträde i den bildpedagogiska diskursen. 

Dessutom synliggörs hur läroplanens värdegrund kan ingå som en del i utformandet av 

uppgifter genom att undervisningen kan ta upp hur makt, genus och identitet konstrueras i 

bilder.64 Lärarpositionen artikuleras här som allmänbildad, som en som hänger med sin tid, som 

är flexibel beroende på elevgruppen, är öppen för infall i undervisningen och som kan undervisa 

om samtida bilders kommunikativa funktion.  

 

 

                                                           
61 Skolverket (2011), s. 28. 
62 Mailintervju 13 oktober 2016 av Isabell Hedberg Rosén med informant ”Emma”, bildlärare. 
63 Mailintervju 14 oktober 2016 av Isabell Hedberg Rosén med informant ”Helena”, bildlärare. 
64 Skolverket (2011), s. 7. 
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8 Tolkning och resultat 
Syftet med denna studie har varit att undersöka en bildpedagogisk diskurs och de lärarpositioner 

som möjliggörs där, genom intervjuer med lärare om deras planering av undervisningen samt 

genom en fältstudie på en Facebookgrupp för bildlärare. Frågeställningarna som behandlats är: 

Vilka bildpedagogiska traditioner och diskurser synliggörs i undersökningen? Vilka 

subjektspositioner möjliggörs för lärarna i relation till den bildpedagogiska diskursen?  

Flera spår av bildpedagogiska traditioner har visat sig i analys av textmaterialet men det mest 

framträdande i analysarbetet är ändå att det sker en förflyttning av den bildpedagogiska 

diskursen som tydligt rör sig mot en mer bildspråklig tradition.  

8.1 Den bildpedagogiska diskursen 

I lärarnas tal om sin undervisning synliggörs den bildpedagogiska diskursen som ingår i en 

skoldiskurs. Undervisningen i bildämnet sker i helklass, idag med elever som tidigare gick i 

andra skolformer, det finns sällan resurspersonal, tillgång på läromedlen är begränsade, tiden 

är knapp och ämnesinnehållet omfattande.  

I lärarnas tal synliggörs flera mindre diskurser som verkar i olika grad i den bildpedagogiska 

diskursen. Jag har namngivit de diskurser som framträder utifrån lärarnas egna ord i 

intervjuerna och kursiverat diskurserna här i texten. Det finns hos lärarna föreställningar och 

förväntningar om vad bildämnet bör innehålla och vad man ska göra i de olika årskurserna. 

Dessa förväntningar fungerar reglerande då de styr vad som är möjligt för lärarna att undervisa 

om i varje årskurs.  

I diskursen om praktiskt skapande: Det finns uppgifter som djupverkan, skuggövningar, 

komposition, form- och färglära, som uttrycks att utgöra grunden för bildämnet, dessa har alla 

sina rötter i den teknisk-mimetiska traditionen. I diskursen om det finns redan planeringar: Det 

framkommer i samtliga intervjuer att många uppgifter hängt med i bildundervisningen i flera 

år men att uppgifterna regelbundet utvärderas, förändras och anpassas av lärarna. 

Lektionstillfällena är många och uppgiftsmängderna så pass omfattande att alla förändringar 

inte kan ske varje år. Uppgifter som återkommer och som skulle kunna sägas utgöra en 

bildpedagogisk kanon är bl.a. Parafras, Stilleben och Perspektiv, de flesta av dessa har sitt 

ursprung i den teknisk-mimetiska traditionen. I diskursen om att spara tid görs uppgifter om 

med argument för att de ska få ett mer relevant innehåll och skapa mindre stress för både lärare 

och elever. I diskursen om det lustfyllda lärandet i uttalanden om att eleverna har rätt att lära 

sig uttrycka åsikter, upplevelser, tankar i lust och skaparglädje, visar på spår av den 
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konstpsykologiska traditionen. I den bildpedagogiska diskursen blir uppgifterna med tiden 

förlegade i mötet med nya krav som ställs och framstår då som mossiga och måste anpassas till 

den nya kursplanen. I diskursen om det gäller att hänga med: i lärarnas tal om mossighet 

synliggörs hur uppgifter som har sitt ursprung i den teknisk-mimetiska traditionen, med 

avbildning som huvudsakligt fokus justeras i mötet med den nya kursplanen. Uppgifter som 

varit roliga men med vagt syfte har fått ge vika för framförallt digitala arbeten med tydlig 

koppling till kursplanen.  I diskursen ska uppgifterna nu utformas för att ge eleverna möjligheter 

att arbeta mer självständigt och komma med egna lösningar. Samtida bilduttryck och aktuella 

händelser och nyheter får ingå i uppgifter där bildkommunikation och uttryck är i fokus vilket 

visar på tydliga spår av den bildspråkliga traditionen.  I diskursen om utfyllnadsuppgifter 

hamnar sådant som eleverna önskar men som lärarna uttrycker är uppgifter som ligger utanför 

den ordinarie planeringen. Vilket framförallt består i teknisk-mimetiska övningar. Det har skett 

en förskjutning med de nya begrepp som tillkommit i kursplanen och som gjort att ämnet 

teoretiserats mer, vilket nu ställer större krav på både bildlärare och elever. Här synliggörs hur 

den bildpedagogiska diskursen omförhandlas utifrån de nya krav på bildundervisningen som 

kommit i samband med Lgr 11. Den bildpedagogiska diskursen utgörs av ett både 

reproducerande och omförhandlande av innehåll. 

8. 2 Subjektspositionen bildlärare 

I den bildpedagogiska diskursen finns ett antal subjektspositioner kopplade. I analys av det 

empiriska materialet synliggörs hur bildlärarpositionen konstrueras, vilket betyder att genom 

lärarnas egna ord, uttryck och resonemang träder bilden av bildläraren fram. Lärarna ger uttryck 

för bitvis motstridiga och ambivalenta uttalanden och bilden som konstrueras fram är därmed 

motsägelsefull. Detta beror bl.a. på att lärarnas uttalanden är kopplade till olika verkande 

diskurser inom den bildpedagogiska diskursen. 

Bildläraren som oerfaren byggs upp av resonemang som att lärarna som nya i yrket och utan 

egen planering vill veta hur andra bildlärare gör och vad de undervisar om. Bildläraren som 

erfaren konstrueras genom uttalanden som att när man jobbat ett tag vet man vet vad som funkar 

i bildundervisningen. Bildläraren som professionell och systematisk byggs upp av resonemang 

som att lärarna granskar den egna undervisningen i form av utvärderingar och tydligt kopplar 

uppgifter till styrdokumenten. Som kollektiv och generös ämneskollega genom uttalanden som 

att det ses som självklart att man ska dela med sig av tips, idéer och planeringar till varandra. 

Som avståndstagande kollega/anställd genom resonemang om att nätverksträffar med kollegor 

på andra skolor hålls för ofta och inte ger så mycket, att andra kollegor framställer sig som 
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”duktiga”. Bildläraren som samtida och allmänbildad byggs upp av uttalanden som att läraren 

betonar bildkommunikation i undervisningen och hänger med och är nyfiken på samtida 

bilduttryck och visuell kultur och är kunnig om hur makt, genus och identitet konstrueras i 

bilder. Som spännande och spontan genom resonemang om att läraren provar nya arbetssätt, 

låter eleverna delta i en tävling och som får ett infall av att se en reklamkampanj på väg till 

jobbet. Som empatisk och inspiratör i uttalanden om att läraren försöker ge alla elever en chans 

att lyckas och uppmuntrar eleverna till att ta egna initiativ. Bildläraren som driven eldsjäl i 

uttalanden som att läraren själv håller i sin fortbildning och brinner för sitt ämne. Bildläraren 

som eftersatt som säger sig känna sig otillräcklig och inte hinna med att se alla elever och göra 

nödvändiga anpassningar och som inte får något stöd eller fortbildning från ledningen.  

8.3 Kollegialt lärande och utbyte 

I den bildpedagogiska diskursen utgör nätverksträffar och nätforum idag plattformar för 

kollegialt lärande och utbyte för bildlärarna. Nätverksträffarna sker på direktiv från kommunen 

och både innehåll och mötestider regleras uppifrån. Nätforumen fungerar som informella 

nätverk och sker helt på lärarnas egna initiativ utanför skolan. I det empiriska materialet framgår 

det att konversationerna på både nätverksträffar och nätforum skapar utrymme för reflektion 

och ämnet blir därmed synliggjort och förhandlingsbart vilket skapar förutsättningar för 

utveckling och förändring av både diskurs och lärarpositioner. Eftersom konversationerna som 

förs på nätforum når många lärare kan det bidra till att öka likvärdigheten i bildämnet.  

9 Slutdiskussion 
Att analysera det empiriska materialet, ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och med 

diskursanalytiska verktyg, har hjälpt mig att få syn på sådant som annars varit fördolt för mig i 

materialet. Undersökningen har synliggjort hur bildämnet både reproduceras och omförhandlas 

i lärarnas tal. Jag har fått en insikt om att ämnet utvecklas och lärarprofessionen stärks när 

lärarna samtalar med sina ämneskollegor. 

Precis som i Gunnar Åséns och Pia Bohlins studier, har min undersökning synliggjort 

utmaningen för bildlärarna att få ihop en fungerande bildundervisning som utgår från 

styrdokumenten i ett ämne som präglas av massiv stoffträngsel sprungen ur vitt skilda 

traditioner. I den bildpedagogiska diskursen finns flera parallella diskurser som inverkar på hur 

lärarna strukturerar upp undervisningen. Den mest påträngande diskursen som har störst 

inverkan på bildämnet är diskursen om att spara tid. Det är samtidigt den diskurs som det lärs 

ut minst om på lärarutbildningar men som nyexaminerade och oerfarna lärare snabbt 
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konfronteras med på sin första arbetsplats. Diskursen om det finns redan planeringar blir då 

som en lösning på tidsbristen och därmed följer reproduktion av äldre traditioner med som en 

konsekvens. Beroende på hur läraren positionerar sig inom den bildpedagogiska diskursen 

avgör också vilka delar av stoffet som läraren kommer att lägga fokus på. 

Med dagens begränsade utbud av läroböcker som är kopplade till bildämnet fyller 

nätverksträffar och framför allt nätforum en viktig funktion i den bildpedagogiska diskursen. 

Dessa plattformar kan hjälpa lärarna i tolkningsarbetet av styrdokumenten genom att få 

diskutera och jämföra hur andra lärare går till väga i sin undervisning. Jag tror att läroböcker 

har spelat ut sin roll som den översättande länken mellan styrdokument och praktik. Endast en 

av mina informanter använder en lärobok kopplad till bildämnet och då under ett enstaka 

uppgiftsmoment; i bildanalys av konstverk. På nätforumen kan lärarna gå i dialog med varandra 

kring delat material vilket leder till omförhandling istället för bara ett oreflekterat 

reproducerande. I forumen kan tveksamheter och frågetecken redas ut direkt i trådarna. 

Konversationerna kan dessutom fortsätta över tid då trådarna finns kvar i forumet och därmed 

går att bygga vidare på, vilket skapar ytterligare tillfälle för reflektion.  

Forumen är innehållsrika men samtidigt splittrade som lösryckta sidor ur en bok. Det kan vara 

svårt att navigera sig fram och binda samman allt till en meningsfull helhet och det är därför 

upp till den enskilda läraren att lyckas skapa den röda tråden till det egna bokbindandet. 

I min studie har nätforumet endast utgjort en liten del av undersökningen och jag skulle önska 

en mer omfattande studie av de sociala medier, bloggar, hemsidor och nätforum som bildlärare 

använder sig av. Någon sådan studie har inte gjorts tidigare och där finns en stor kunskapslucka 

att fylla som har stor relevans för den bildpedagogiska diskursen då forumen formas utifrån 

lärarnas egna behov och frågeställningar. Det skulle därför vara intressant att undersöka 

materialet som delas där noggrannare och göra mer djupgående analyser av konversationerna i 

trådarna då det ger en dagsaktuell och nyanserad bild av vad som försiggår inom bildämnet 

idag. 

Jag funderar vidare på att dela videoklippen från min gestaltning i det studerade nätforumet för 

att se om klippen kan fungera som igångsättare för ytterligare diskussioner kring läraryrket, 

bildämnets förutsättningar och innehåll. Detta vill jag göra, inte enbart för vidare forskning utan 

för egen del, då jag aktivt vill fortsätta att söka tillfällen för reflektion kring min 

yrkesprofession.  
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Min gestaltning har hjälpt mig att komma åt sådant som varit svårt att få fram i 

uppsatsskrivandet. En intressant erfarenhet var att jag inledningsvis höll på att fastna i 

problemlösningar kring det hantverksmässiga framställandet och därmed riskerade att inte nå 

fram med det kommunikativa innehållet i gestaltningen. Det blev som en självupplevd parallell 

till den nationella utvärderingen och dess redogörelse för en av bildämnets stora utmaningar i 

dagens skola, att lyckas förena skapandet och tolkandet.65 Men genom att jag omfamnade 

diskursen om att spara tid gick det lättare att komma vidare i arbetet, det fanns helt enkelt inte 

utrymme för avancerade lösningar. Jag har i gestaltningen lekt och experimenterat med 

resultaten i undersökningen. Det har varit befriande att få byta de teoretiska forskarglasögonen 

mot den mer konstnärligt undersökande blicken i betraktelse av materialet: Att bokstavligt talat 

få dekonstruera kursplanen med hjälp av en sax, att få inta olika subjektspositioner som lärare, 

att få vara läraren som älskar Van Gogh och därför låter den kärleken genomsyra en hel 

årsplanering, att få vara läraren som vill hänga med i aktuella händelser men som för säkerhets 

skull ändå lutar sig tillbaka på de gamla mästarna när nya metoder ska införlivas i 

undervisningen. Med blicken i backspegeln och i långsamt mak framåt, rör sig den 

bildpedagogiska diskursen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Skolverket (2015), s. 23. 



33 
 

Källförteckning 

Tryckta källor 

Berg, Martin (2015). Netnografi: att forska om och med internet. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Burr, Vivien (2015). Social constructionism. Third edition. London: Routledge. 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. 1. uppl. Malmö: 

Liber. 

Kozinets, Robert V. (2011). Netnografi: etnografiska undersökningar på nätet. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Rennstam, Jens & Wästerfors, David (2015). Från stoff till studie: om analysarbete i 

kvalitativ forskning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket (2015). Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2006) Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och 

bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. 1. uppl. 

Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

Åsén, Gunnar (2006) ”Varför bild i skolan? – en historisk tillbakablick på argument för ett 

marginaliserat ämne”, i Lundgren, Ulf P. (red.) (2006). Uttryck, intryck, avtryck: lärande, 

estetiska uttrycksformer och forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Tillgänglig på Internet: http://publikationer.vr.se/produkt/uttryck-intryck-avtryck/  



34 
 

Otryckta källor 

Vetenskapsrådet. Codex: [Elektronisk resurs] regler och riktlinjer för forskning. Uppsala: 

Centrum för forsknings- & bioetik. 

Tillgänglig på Internet: http://www.codex.uu.se/index.shtml 

Masteruppsats 

Bohlin, Pia (2007) ”Att förstå poängen med det hela”- en studie av koncept i ämnet Bild 

under 1900-talet och i samtida praktisk bildpedagogik på grundskolans högstadium. 

Masteruppsats, fördjupningskurs i bildpedagogik 61-80p, allmän inriktning. Institutionen för 

bildpedagogik, Konstfack, Stockholm. 

Intervjuer 

Intervju 29 september 2016 av Isabell Hedberg Rosén med informant ”Lisa”, bildlärare. 

 

Intervju 29 september 2016 av Isabell Hedberg Rosén med informant ”Maria”, bildlärare. 

Mailintervju 13 oktober 2016 av Isabell Hedberg Rosén med informant ”Emma”, bildlärare. 

Mailintervju 14 oktober 2016 av Isabell Hedberg Rosén med informant ”Helena”, bildlärare. 

Fältstudie 

Fältstudie 23 september 2016 av Isabell Hedberg Rosén på Facebookgrupp för bildlärare, 

Materialet består av skärmbilder på inlägg gjorda i gruppen mellan 9 april 2016 - 23 september 

2016. 

Internetkällor 

Ernald, Thomas. (2016). Inkluderande skola – För rätten till en meningsfull skolgång.: 

Skolverket. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/inkluderande-

skola-1.173803 

Bildförteckning 
Isabell Hedberg Rosén, Dekonstruktion av kursplanen i Bild, 2016, skärmbild från videoklipp, 

Isabell Hedberg Rosén, Youtube. 

 



35 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Gestaltning 
 

Videoklipp på Youtube 

Youtubeklipp: Praktisk tillämpning av kursplanen i Bild 

https://www.youtube.com/watch?v=5uO-QapOIMA&t=18s 

 

 

Youtubeklipp: Bildkommunikation & Bildanalys 

https://www.youtube.com/watch?v=VNK2oHRkxjc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uO-QapOIMA&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=VNK2oHRkxjc


36 
 

Utställningsrummet 

 

 

 

 

 



37 
 

Arbetsstationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Parafraser 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Dekonstruerad kursplan i bild 

 

 

 

Behållare innehållande dekonstruerad kursplan i bild 

 


