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Abstract 

Art Education as a Platform for Critical Thinking 

 

This study researches questions concerning arts education and critical thinking. The study 

poses two questions. What strategies for critical thinking are revealed in conversation with 

five art educators? And how can art education be a suitable platform for critical thinking?  

The Swedish school authorities have set out strong general guidelines concerning the need for 

schools to develop students skills in critical thinking. This subject is traditionally focused on 

the social sciences yet this study wants to go into how critical thinking may be integrated and 

used in art education. The data from the study is presented in six themes; “self reflection”, 

“conscious planning”, “making the many perspectives visible”, “giving space for individual 

expression”, “trust, safety and relationships”, and “norms”. These themes are then critically 

appraised in the light of “norm criticism”, a contemporary social theory that works with 

questioning the societal norms around subjects such as gender, race, sexuality. The study 

shows many important strategies for critical thinking in the concerned group of educators. 

The educators assert the need for appropriate planning, creating a safe and encouraging space 

for students to express their thoughts and feelings in their art work and in critical analyses of 

pictures and discussions concerning societal norms. Although the study has its limitations – 

it’s based on data from a small group, who were partly selected out of their interest in the 

subject of critical thinking – it suggests that there are many good reasons to work more 

deeply with critical thinking in art education. Art education also has the advantage of 

creativity and the work with picture analyses. Using their own individual expression students 

may learn a more intimate understanding of what critical thinking really means, not only as a 

mere thought process, but a bodily, practical understanding. Further studies would be good 

and could e.g. include an ethnological study of the current condition of critical thinking in 

Swedish art education of today.  

The study includes a figuration which is inspired by theme ”trust, safety and relationships” 

and is called  ”Trygga rum”, “The Safe Space”. “The Safe Space” a three part sculpture made 

out of a combination of metal and textile in the shape of cocoons (and sound installation), 

representing the qualities of safety as a crucial part of the processes of developing critical 

thinking. 



Nyckelord 

Bildpedagogik, kritiskt tänkande, normkritik, normer/art education, critical thinking, norms 

 

 

 

 
  



Innehåll 
Abstract ................................................................................................................................................... 1 

Nyckelord ............................................................................................................................................ 2 

1. Inledning ............................................................................................................................................. 1 

1.1 Introduktion .................................................................................................................................. 1 

1.2 Bakgrund ....................................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 4 

1.4 Frågeställningar ............................................................................................................................. 4 

2. Empiri .................................................................................................................................................. 4 

3. Urval och avgränsning ......................................................................................................................... 5 

3.1 Val av deltagare ............................................................................................................................ 5 

3.2 Bildurval ........................................................................................................................................ 5 

4. Metod .................................................................................................................................................. 6 

4.1 Semistrukturerad intervju ............................................................................................................. 6 

4.3 Fotoelicitering ............................................................................................................................... 6 

4.4 Presentation av deltagare ............................................................................................................. 7 

4.5 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................... 8 

4.6 Etik ................................................................................................................................................ 8 

5. Teori och tolkningsram ....................................................................................................................... 8 

5.1 Socialkonstruktionism ................................................................................................................... 8 

5.2 Normkritik och normkritisk pedagogik ......................................................................................... 9 

5.2.1 Normkritik .............................................................................................................................. 9 

5.2.2 Normkritisk pedagogik ......................................................................................................... 11 

5.2.3 Begreppets ursprung ............................................................................................................ 11 

5.2.4 Kritik mot normkritik ............................................................................................................ 12 

6. Tidigare forskning.............................................................................................................................. 12 

7. Bearbetning och analys ..................................................................................................................... 14 

7.1 Självreflexivitet ............................................................................................................................ 14 

7.2 Medveten planering .................................................................................................................... 16 

7.3 Synliggörande av olika perspektiv ............................................................................................... 17 

7.3.1 Perspektivering .................................................................................................................... 17 

7.3.2 Samtal .................................................................................................................................. 19 

7.3.3 Bildanalys: Bilder formar vår förståelse ............................................................................... 20 

7.4  Att ge plats för individuellt uttryck ............................................................................................ 20 

7.5 Trygghet & relationer .................................................................................................................. 22 



7.6 Normer ........................................................................................................................................ 23 

8 Tolkning och resultat .......................................................................................................................... 25 

8.1 Undervisningsstrategier för kritiskt tänkande ............................................................................ 26 

8.1.1 Att arbeta med självreflektion ............................................................................................. 26 

8.1.2 Att planera medvetet ........................................................................................................... 26 

8.1.3 Att synliggöra olika perspektiv ............................................................................................. 27 

Olika perspektiv behöver synliggöras ........................................................................................... 27 

Samtal synliggör olika perspektiv: ................................................................................................ 27 

Bilder och bildanalys synliggör olika perspektiv ........................................................................... 27 

8.1.4 Att arbeta för Individuellt uttryck, trygghet och med relationer......................................... 28 

8.1.5 Att arbeta med normer ........................................................................................................ 28 

8.2 Bildämnet som plattform för kritiskt tänkande .......................................................................... 29 

8.3 Gestaltning .................................................................................................................................. 30 

8.3.1  Trygga rum .......................................................................................................................... 30 

9 Slutdiskussion ..................................................................................................................................... 30 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 33 

Tryckta källor ..................................................................................................................................... 33 

Otryckta källor ................................................................................................................................... 35 

Övriga källor ...................................................................................................................................... 35 

Internetkällor .................................................................................................................................... 35 

Bildförteckning ...................................................................................................................................... 36 

Bilaga 1 – Intervjuguide .................................................................................................................... 37 

Bilaga 2 – Gestaltning........................................................................................................................ 38 

 

 

  



 1  

1. Inledning  

1.1 Introduktion 

Elever ska i svensk skola ges möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande. Detta är ett centralt 

och övergripande mål och kan enligt skolverket ses som grunden för en fungerande 

demokrati.1 Vidare framgår av skolans styrdokument2 att eleverna skall utveckla förmågor 

som kritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande och kritiskt reflekterande vilka är en del av den 

demokratiska kompetensen.3 Ett kritiskt tänkande är således att betrakta som en förutsättning 

för det demokratiska samhället, denna koppling är ett av de vanligast återkommande 

argumenten för vikten av att ett kritiskt tänkande skall finnas med i skolans utbildningsmål.4  

Skolverket menar att “Demokratiska förmågor [såsom kritiskt tänkande], utvecklas i möten 

med andra, genom samtal och i relationer. Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att 

ingen kränks, är förutsättningar för en god lärandemiljö”.5 Ett sätt att utveckla elevers kritiska 

tänkande kan vara genom normkritisk pedagogik, vilket rekommenderas av skolverket som 

ett verktyg för det långsiktiga arbetet med likabehandling.6 Normkritik är en metod som 

syftar till att skapa ett mer jämlikt samhälle. Det handlar om att flytta fokus från individer 

som anses bryta mot normer till att titta på strukturer och ifrågasätta förtryckande normer.7 

Normkritik nämns dock inte i läroplanen vilket jag finner anmärkningsvärt. Normkritiken kan 

ses som ett verktyg för att kunna följa diskrimineringslagen och arbeta för allas lika värde så 

att denna goda lärandemiljö Skolverket beskriver kan uppnås.8  Ytterligare kan normkritiken 

utveckla förmågan att kunna ifrågasätta det förgivet tagna normerna och kan således vara ett 

                                                 
1
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund (hämtad 2016-09-10). 

2
 Skolans styrdokument består av Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna och är de specifika 

regler som gäller för skolans verksamhet. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans 

verksamhet även av till exempel diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Skolverket lämnar i sina allmänna 

råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De allmänna råden måste alltid utgå från en 

författning. 
3 http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund (hämtad 2016-09-10). 
4
 Larsson, Kristoffer (2013). Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap [Elektronisk resurs] : en 

fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9. Diss. 

Göteborg : Göteborgs universitet, s. 13 f. 
5
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund (hämtad 2016-09-10). 

6
 Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. (2009). Stockholm: Skolverket. 
7
 http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/normkritik/ (hämtad 2016-12-08) 

8
 Skolverket (2011), s. 7 ff. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/normkritik/
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verktyg för att uppnå det centrala målet att utveckla den kritiska förmågan.9 Jag har sedan jag 

påbörjade min utbildning till bild- och slöjdlärare intresserat mig för normkritik. Tillsammans 

med slöjd- och bildpedagogik har jag fördjupat min förståelse för normkritikens betydelse 

och öppnat upp för ett mer nyanserat sätt att se på min omvärld. Det är dock min upplevelse 

att skolor och lärare inte aktivt arbetar med normkritik i dagens undervisning. Jag är 

intresserad av hur bildlärare kan arbeta för att utveckla elevers kritiska tänkande och tror att 

normkritiken kan vara en nyckel till detta arbete. 

1.2 Bakgrund 

Begreppet kritiskt tänkande saknar en enhetlig definition. På ett generellt plan kan det sägas 

handla om ett medvetandegörande om och problematiserande av informationsspridning, hur 

man förhåller sig till informationen, källan till den och sitt eget sätt att tänka.10 Enligt 

Eriksson och Hultman innebär kritiskt tänkande i skolan att analysera, ifrågasätta, använda 

källkritik, reflektera, vara förnuftig och problematisera. De menar att kritiskt tänkande är en 

tankeprocess som ständigt behöver uppdateras eftersom omständigheterna i vår värld är 

föränderliga.11 Anna-Karin Wyndhamn som forskat på elevers kritiska tänkande tillägger i en 

intervju på Sveriges Utbildningsradio att kritiskt tänkande inte bara handlar om “att kunna 

reflektera, ifrågasätta och dra slutsatser” utan även att eleven uttrycker detta i klassrummet.12  

Att kritiskt tänkande är så pass viktigt idag sägs bero på det stora informationsflöde vi 

dagligen möter.13 Informationsflödet runt omkring oss och i våra skärmar avtar aldrig och 

innehåller alltifrån säker och god information till fördomar, lögner och rykten. Dessutom 

behöver vi uppmärksamma vad vårt informationsflöde inte innehåller, vad är det som inte får 

ta plats i vårt samhälle, och det är vad som inte når oss. Detta är något vi kan inta ett kritiskt 

förhållningssätt till.  

Informationsflödet består till stor del av bilder vilka är kraftfulla informationsbärare. 

Tolkningen av bilder kan sägas kommuniceras i två olika riktningar, dels genom betraktarens 

                                                 
9
 Björkman, Lotta ”En skola i frihet - med ‘misstagens’ hjälp” i Bromseth, Janne & Darj, Frida (red) (2010) 

Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 

Uppsala universitet, s. 155 f. 
10

 Alexanderson, Kristina., Sporrong, Elin. & Westin Tikkanen, Karin. (2016). Kritiskt tänkande: i teori och 

praktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 17 ff. 
11

 Eriksson, Lars Torsten & Hultman, Jens (2014). Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok. 2. 

uppl. Stockholm: Liber, s. 20. 
12

 https://urskola.se/Produkter/179017-En-bok-en-forfattare-Tanka-fritt-tanka-ratt (Hämtad 2016-11-11) 
13

 Alexanderson, Sporrong & Westin Tikkanen (2016), s. 17. 

https://urskola.se/Produkter/179017-En-bok-en-forfattare-Tanka-fritt-tanka-ratt
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förståelse av bilden, men även genom att bilden i sig påverkar vår förståelse.14 Här är det 

återigen viktigt att understryka att även avsaknad av vissa bilder och vissa representationer 

påverkar våra uppfattningar om hur världen hänger samman.15 Bilder förmedlar budskap och 

formar våra uppfattningar om världen och är på så vis retoriska.16 Detta innebär att vi behöver 

vara källkritiska även när det gäller bilder.  

Flödet av information medför att det blir svårt att urskilja vad som går att lita på och 

inte, även för en person skolad i käll-, bild- och textkritik, skriver idéhistorikern Sven-Erik 

Liedman, i en artikel på nättidningen Skola & Samhälle.17 Ett kritiskt förhållningssätt ökar 

dock individers möjligheter att hantera ett så informationstätt och föränderligt samhälle som 

vi lever i idag.18 Skolverket ser elevers kritiska tänkande som en del av den demokratiska 

förmågan och som något elever ska utveckla för att förberedas ett liv som aktiva 

samhällsmedborgare.19 Vidare argumenteras det för att ett kritiskt tänkande är betydelsefullt 

för personlig utveckling och ansvar för det egna livet.20 Enligt läroplanen ska skolan också 

“...ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt 

tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska 

överväganden”.21 Skolan är således en avgörande arena för utveckling av kritiskt tänkande. 

Här finns flera linjer av växelverkan mellan olika maktcentra; skolan påverkar individ och 

samhälle. Politiska beslut, i sin tur, styr skola och forskning samtidigt som media och olika 

idéströmningar i samhället inverkar på politiken, skolan och forskningen. I denna 

växelverkan har lärarna en avgörande roll och därigenom en stor inverkan på individ och 

samhället. Vad elever lär sig i skolan är i stor utsträckning beroende av hur läraren förstår 

läroplanen och genomför sin undervisning.22 I många av svenska skolans styrdokument 

förtydligas inte vad det innebär eller utgör att tänka kritiskt vilket gör det svårt att avgöra vad 

som avses med att arbeta med utveckling av elevers kritiska tänkande.23 Då kritiskt tänkande 

                                                 
14

 Alexanderson, Sporrong & Westin Tikkanen (2016), s. 98 
15

 Ibid., s. 98 f. 
16

 Ibid., s. 87. 
17

 http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/sven-eric-liedman-bildning-betyg-och-demokrati/ (hämtad 

2016-10-05). 
18

 Stenbock-Hult, Bettina (2004). Kritiskt förhållningssätt: en vetenskaplig, etisk attityd och ett 

högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur, s. 10-11. 
19

 http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund (Hämtad 2016-10-05) 
20

 Larsson (2013), s. 13. 
21

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket, s. 13 
22

 Florin Sädbom, Rebecka (2015). I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande 

[Elektronisk resurs] : En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd 

skola. Diss. Jönköping : Högskolan i Jönköping, 2015. s. 39 ff.  
23

 Alexanderson, Sporrong & Westin Tikkanen (2016), s. 21. 

http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/sven-eric-liedman-bildning-betyg-och-demokrati/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
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inte definieras i läroplanen, överlämnas ett stort ansvar till den enskilde läraren att tolka och 

förstå vad kritiskt tänkande innebär. Denna tolkningsfrihet, som jag ser det som, medför att 

den enskilda lärarens kunskap och inriktning blir mycket viktig för elevens utbildning och 

utveckling och i förlängningen, för samhällets utveckling. 

1.3 Syfte 

Mot ovanstående bakgrund ämnar denna undersökning att synliggöra fem pedagogers 

förhållningssätt och strategier kring kritiskt tänkande i sin undervisning. Syftet är att i 

förlängningen bidra till en utveckling av bildundervisningen och hjälpa mig och andra lärare 

att utveckla arbetet med kritiskt tänkande i bildämnet. Nedan redogörs studiens två 

frågeställningar. 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningarna undersökningen har utgått ifrån lyder: 

Vilka undervisningsstrategier för kritiskt tänkande blir synliga i samtal med fem pedagoger i 

bildämnet? 

och 

Hur kan bildämnet vara en plattform för kritiskt tänkande?  

2. Empiri 

Jag har utfört fyra semistrukturerade intervjuer med fem pedagoger i bildämnet vilka jag 

kommer att redogöra för i metodavsnittet. För att alla fyra intervjuer skulle få en närmast 

fullständig dokumentation har de spelats in med diktafon där utvalda delar av 

ljudupptagningarna har transkriberats.24 Deltagarna var därtill ombedda att ta med en bild på 

något som de relaterar till kritiskt tänkande och undervisning, som ett medel för att få 

ytterligare information om deltagarnas relation till ämnet. Denna metod är inspirerad av 

fotoelicitering vilken jag beskriver närmare i metodavsnittet.  Mitt empiriska material består 

således av ljudupptagningar med fem informanter där utvalda delar har transkriberats, samt 

bilder från deltagarna. 

                                                 
24

 Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 280. 
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3. Urval och avgränsning 

3.1 Val av deltagare 

Undersökningens fem deltagare är alla utbildade inom det bildpedagogiska fältet men arbetar 

inte alla i grundskolans bildämne. Jag ser det som en vinst att intervjua människor med olika 

bakgrund inom det bildskapande området då jag tror att detta kan bidra till ett större spektrum 

av infallsvinklar. 

Eftersom jag ville att alla skulle vara utbildade inom ett bildpedagogiskt sammanhang 

skickade jag ut en inbjudan på ett bildlärarnätverk. Där bjöd jag in lärare intresserade av 

ämnet kritiskt tänkande till en gruppintervju men inga lärare i detta forum hörde av sig. Via 

rekommendationer från kollegor och bekanta skickade jag ut e-mejl till bildlärare och 

bildpedagoger inom Stockholmsområdet som är intresserade av ämnet och fick på så vis 

kontakt med deltagarna i studien. 

En av deltagarna är en bekant till mig som jag tillfrågade då jag förstått att hen var 

intresserad och engagerad i ämnet. Jag vände mig till pedagoger intresserade av ämnet 

kritiskt tänkande på grund av min vilja att hitta olika didaktiska ingångar till att arbeta med 

normkritik i bildundervisningen. Studien har således avgränsats, dels till urvalet deltagare 

(intresserade av ämnet kritiskt tänkande), dels till ett fokus på ett normkritiskt perspektiv. 

Närmare presentation av deltagarna görs under metodavsnittet. 

Undersökningen gjordes från början med sex deltagare men då en av dem inte 

tillförde studien något utifrån ett pedagogiskt perspektiv har jag valt att belysa fem av dem i 

denna studie.  

3.2 Bildurval 

Deltagarna var ombedda att ta med en bild på något som de relaterar till kritiskt tänkande och 

undervisning.  Jag ville genom bilderna få ytterligare information om deltagarnas relation till 

ämnet. Av de åtta bilder som deltagarna tog med har jag fått tillstånd att använda fem stycken 

till denna undersökning. Av de fem bilderna kom tre stycken från en och samma pedagog och 

av dessa valde jag ut en bild då de var mycket liknande i karaktär. Mitt bildurval består 

således av tre bilder. 
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4. Metod 

Jag har i studien använt mig av semistrukturerade gruppintervjuer och personliga intervjuer 

som insamlingsmetod för data, detta betyder att jag främst kommer att analysera sådant som 

människor säger att de gör, studiens data är således en sorts självrapportering.25 Utöver 

semistrukturerade intervjuer har jag även använt mig av en metod inspirerad av 

fotoelicitering vilket jag kommer att redogöra för närmare på nästa sida. 

4.1 Semistrukturerad intervju 

Intervjuerna har gjorts med sammanlagt fem personer varav två intervjuer var gruppintervjuer 

om två deltagare i varje grupp samt två personliga intervjuer, det vill säga med en 

intervjuperson. Tre intervjuer hölls på Konstfack och en hölls på en deltagares arbetsplats i 

Stockholmsområdet. 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer för min undersökning. 

Anledningen till detta var att jag ville hålla intervjun till det huvudämne jag förberett och 

samtidigt skapa utrymme för utvecklade synpunkter och diskussion.26 Semistrukturerad 

intervju är lämplig i småskaliga kvalitativa forskningsprojekt för att undersöka bland annat 

attityder, uppfattningar och erfarenheter vilket denna studie just undersökte.27 

Inledningsvis ville jag endast samla in data med hjälp av gruppintervju eftersom den 

intervjuformen kan främja deltagarnas delaktighet, förmåga att uttrycka sig samt möjliggör 

för reflektion över andras åsikter vilket jag såg som något värdefullt i denna undersökning.28 

På grund av olika praktiska omständigheter har, utöver två gruppintervjuer, två 

intervjutillfällen bestått av personliga intervjuer.   

4.3 Fotoelicitering 

Undersökningens semistrukturerade intervjuer tar avstamp ifrån objekt- och/eller bildsamtal 

inspirerade av fotoelicitering. Denna metod handlar om att moderatorn eller deltagarna startar 

en diskussion genom att inkludera/ta in bilder i intervjun.29 I denna undersökning valde jag 

                                                 
25

 Denscombe (2016), s. 263. 
26

 Ibid., s. 266. 
27

 Ibid., s. 265. 
28

 Denscombe (2016), s. 267 f. 
29

 Rose, Gillian (2012). Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. 3. ed. 

London: Sage, s.305. 
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att låta deltagarna tala utifrån en till två bilder eller objekt som de själva tog med sig. 

Kulturgeografen Gillian Rose sammanfattar de fyra nyckelfördelar som användare av 

fotoelicitering argumenterar för.30 Den första fördelen kommer utifrån att bilder rymmer 

avsevärt mycket information vilket öppnar upp för större variation av förståelser än vad till 

exempel en intervjufråga gör. Rose skriver ”Things are talked about in these sorts of 

interviews that don’t get discussed in talk-only interviews”.31 

Dessutom argumenterar också forskare för att denna metod är hjälpsam för att undersöka 

vardagen, sådant som vi tar för givet. 

Det tredje argumentet för fotoeliciteringens fördelar är att deltagarnas roll i intervjun blir 

förstärkt eftersom deltagarna får rollen som experten då de förklarar bilden för moderatorn. 

Detta leder in på den sista fördelen, vilken forskare hävdar är, att metoden kräver samarbete 

och på så vis blir mer jämlik än många andra metoder.32 

4.4 Presentation av deltagare 

Deltagarna är totalt fem stycken varav fem bor och arbetar i Stockholm och en bor i 

Stockholm och arbetar i Göteborgstrakten samt i Gävle. Snittåldern i gruppen är kring 52 år. 

Jag kommer i texten att benämna dem som Unni, Kim, Sandro, Minou och Isra. Alla är 

utbildade bildlärare och/eller bildpedagoger och alla är yrkesverksamma inom det 

pedagogiska fältet. 

Unni och Kim är utbildade och yrkesverksamma bildlärare, varav en arbetar som både 

bild- och historielärare. Sandro är utbildad bild- och slöjdlärare och yrkesverksam slöjdlärare. 

Minou är utbildad bildlärare och bildpedagog yrkesverksam som bildpedagog/konstpedagog 

på en konsthall i Stockholmsområdet. Isra är utbildad bildpedagog, yrkesverksam som 

doktorand i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap och 

undervisar på högskola, framför allt i bildpedagogik. 

 

                                                 
30

 Ibid., s. 305. 
31

 Ibid., s. 305. 
32

 Ibid., s. 304 ff. 
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4.5 Tillvägagångssätt 

Jag har utfört fyra intervjuer som inleddes med en presentation av Skolverkets direktiv 

angående kritiskt tänkande. Därefter berättade deltagarna om den bild eller det föremålet som 

de tagit med och hur de kopplade föremålet eller bilden till kritiskt tänkande. 

Efter att ha lyssnat på varje intervju upprepade gånger började jag arbetet med en kvalitativ 

innehållsanalys, där jag började med att dela in citat i kategorier. Parallellt med detta gjorde 

jag även en tankekarta över mina personliga kopplingar och idéer till empirin som kom upp i 

bearbetningen av intervjuerna för att på så sätt sätta igång min gestaltningsprocess. 

4.6 Etik 

I denna studie har jag använt mig av vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka jag 

informerat samtliga deltagare om innan de semistrukturerade intervjuernas uppstart. 

33Informationskravet, vilket innebär att jag måste informera deltagarna om studiens syfte. 

Samtyckeskravet, som kräver att deltagarna har fått information om att de när som helst är 

fria att avbryta intervjun och att de kan välja att dra sig ur studien. Konfidentialitetskravet 

vilket innebär att deltagarna har fått information om att de kommer vara anonyma och att 

personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Samt 

nyttjandekravet, vilket innebär att deltagarna har fått information om att intervjumaterialet 

endast används för forskningsändamål.34 Eftersom alla deltagare är vuxna krävs inget annat 

än muntligt samtycke. 

5. Teori och tolkningsram 

Här presenteras de teoretiska perspektiv som används för att analysera och bearbeta det 

empiriska materialet.   

5.1 Socialkonstruktionism 

Jag utgår i min undersökning från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Som namnet 

berättar så handlar socialkonstruktionism om hur vår kunskap om verkligheten är socialt 

konstruerad. Vår kunskap om oss själva och världen är ur denna synvinkel inte naturgiven 

                                                 
33

 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 
34

 Ibid., s. 6-14. 
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och kan inte betraktas som objektiv sanning utan som en produkt av social och kulturell 

interaktion. Kunskap beskrivs som fundamentalt beroende av historisk och kulturell kontext. 

Vivien Burr, kallar detta för ”historisk och kulturell specificitet”.35  

Som bekant kan ett begrepp eller fenomen uppfattas på helt olika sätt i olika kulturer i 

världen eller epoker i historien. Hur vi definierar, till exempel vad som är naturligt, varierar 

starkt mellan kulturer och förändras över tid. Vi bör därför enligt Burr inta ett kritiskt 

förhållningssätt till förgivet tagen kunskap. 

Ingen kunskap är fast och objektiv, all kunskap kommer från ett visst perspektiv, 

skapat av och med ett visst intresse och ofta bundet till utövande av makt. 

Socialkonstruktionismen ämnar att ifrågasätta maktutövande och en statisk kunskapssyn.36 

Här är det inte bara frågan om att kunskap ger makt utan att makt utövas genom skapandet 

och spridandet av kunskap. Socialkonstruktionism är alltså antiessentialistisk. Det betyder att 

det inte finns någon kunskap som bara kan upptäckas, den skapas.37 

Det är relevant att använda sig av detta perspektiv i denna studie eftersom 

socialkonstruktionismen kan bidra med att problematisera den makt en lärare har i relation till 

sina elever. Ytterligare blir perspektivet verksamt i studiens analys av empirin då det 

behandlar hur människor i social och kulturell interaktion konstruerar kunskap, kunskap som 

är beroende av historiskt och kulturell kontext.38  

5.2 Normkritik och normkritisk pedagogik 

5.2.1 Normkritik 

Normkritik handlar om inta ett kritiskt förhållningssätt till vad som är norm och följaktligen 

till makt. 39 Vi är alla, omedvetet eller medvetet med och påverkar vem eller vilka grupper 

som får makt i samhället. ”Makten finns inte enbart ‘där ute’ i samhället, utan skapas aktivt 

som del av kunskapandet och i hur vi tolkar oss själva, andra och verkligheten vi lever i” 

skriver Bromseth, ett maktperspektiv som går i samma linje som socialkonstruktionismens 

                                                 
35

 Burr, Vivien (2003). Social constructionism. 2. ed. London: Routledge, s.3f. 
36

 Ibid., s. 5 f. 
37

 Ibid., s. 5 ff. 
38

 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2013). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. 

3., [kompletterade och utvidgade] uppl. Stockholm: Liber, s. 274. 
39 http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik/ (hämtad 2016-11-01). 

http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik/
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maktperspektiv.40 Normkritiken sätter fokus på makt genom att ifrågasätta och synliggöra de 

normer som finns i vårt samhälle och hur de återspeglas i oss själva.41  

En norm är en uttalad eller outtalad regel om hur människor eller företeelser förväntas 

vara. Normer skapas/uppstår av idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses 

vara normalt, godtagbart och önskvärt i ett visst sammanhang.42 De påverkar hur någon, 

bedöms, beskrivs, bemöts och behandlas. Lotta Björkman43, en av grundarna till begreppet 

normkritik och författare i antologin Normkritisk pedagogik, makt lärande och strategi för 

förändring, särskiljer på två olika typer av normer.44 Vissa normer är bra för oss och behövs 

för att vi människor ska kunna samexistera och må bra (de demokratiserande normerna), men 

så finns även andra normer vilka Björkman kallar de begränsande normerna. Normkritik 

fokuserar på den senare typen av normer. En begränsande norm “diskriminerar och /.../ gör 

att vi beter/lever/lär oss på ett sätt vi kanske inte vill för att vi är rädda för andras reaktioner 

och bestraffningar”.45 De gör att vissa människor uppfattas som avvikande och därför 

begränsas i sina liv.46 Exempelvis kan dina arbetsförhållanden och lön påverkas av din 

hudfärg och din könstillhörighet eller ditt sociala utrymme begränsas på grund av din 

klasstillhörighet eller sexualitet skriver Stiftelsen Mångkulturellt centrum på sin hemsida för 

det normkritiska metodmaterialet ”lås upp”.47 De begränsande normerna är ofta kopplade till 

någon eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen utgörs av; 

kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller 

annan trosuppfattning och funktionalitet. 

Beroende på vem du är och mot vilka normer du bryter kommer du möta olika mängd 

motstånd i livet. Dessa begränsningar påverkar ditt handlingsutrymme och i förlängningen, 

ditt liv. ”När du följer rådande normer kommer du till exempel tas för självklar, kunna göra 

karriär och sällan ifrågasättas. Bryter du mot normer uppstår det omvända: ifrågasättande, 

                                                 
40 Bromseth i Bromseth & Darj (2010), s. 39; Burr (2003), s. 3 f 
41 Björkman i Bromseth & Darj (2010), s. 155 ff. 
42 Sörensdotter, Renita ”En störande, utmanande och obekväm pedagogik.Om queerteoriernas relevans för en 

normbrytande relevans” i Bromseth, Janne & Darj, Frida (red) (2010) Normkritisk pedagogik: makt, lärande och 

strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, s. 136 ff. 
43 Lotta Björkman är gymnasielärare, dramapedagog och föreläser och utbildar i normkritisk pedagogik. Hon har 

fått Natur & Kulturs lärarpris för sitt arbete med att utveckla normkritisk pedagogik som ett verktyg i 

likabehandlingsarbete. 
44 Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för 

förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, s. 21 
45 http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/ (hämtad 2016-11-01). 
46 Ibid. 
47 http://www.lasupp.nu/fordjupningsmaterial/normkritisk-pedagogik-normutmanande-metoder/ (hämtad 2016-

11-01). 

http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/
http://www.lasupp.nu/fordjupningsmaterial/normkritisk-pedagogik-normutmanande-metoder/
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svårigheter och hinder”. På detta sätt hänger normer ihop med privilegier.48 Normkritik kan 

ses som ett verktyg för att främja lika rättigheter och möjligheter genom att se hur makt är 

kopplat till normer, granska regelsystem och förstå hur människors förutsättningar skiljer sig 

åt.49  

5.2.2 Normkritisk pedagogik 

Den normkritiska pedagogiken handlar om synliggöra och medvetandegöra normer för att 

sedan förändra vårt förhållningssätt till dem. En viktig strategi inom det här sättet att tänka, är 

att det är de förtryckande normerna som skall problematiseras, inte de som avviker från 

normerna.50 Normkritisk pedagogik börjar alltid i arbetet med sig själv. Detta innebär att den 

som vill arbeta med normkritisk pedagogik hela tiden behöver granska sin egen position och 

samtidigt vara uppmärksam och synliggöra diskrimineringen som pågår i klassrummet och 

ute i samhället.51 På RFSL´s hemsida sammanfattas detta arbete med normkritik i tre punkter; 

Synliggöra och ifrågasätta normer (de begränsande normerna), Synliggöra fördelar för den 

som följer normen och att granska sin egen position.52  

5.2.3 Begreppets ursprung 

Begreppet normkritisk pedagogik utvecklades runt 2009 när en grupp pedagoger och forskare 

startade en studiecirkel med målsättningen att utforska alternativ till den förhärskande 

toleranspedagogiken.53 (Toleranspedagogik kan kort beskrivas som en pedagogik som syftar 

till att skapa tolerans för det avvikande).54 Denna grupp sammanfattade sitt arbete i en 

antologi som heter Normkritisk Pedagogik- makt, lärande och strategier för förändring.55 

Begreppet har sitt ursprung i Foucaults teori om makt samt i intersektionella och feministiska 

teorier. Björkman, en av författarna till boken skriver på sin hemsida att utbildningsvetaren 

Kevin Kumashiros56 idéer och Paulo Freires kritiska pedagogik varit viktiga utgångspunkter 

för det pedagogiska perspektivet i arbetet.57 

                                                 
48

 http://www.normkritiskpedagogik.se/412203897 (hämtad 2016-11-01). 
49

 http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik/ (hämtad 2016-11-01). 
50 Ibid. 
51

 http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/ (hämtad 2016-11-01). 
52

 http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/normkritik/ (hämtad 2016-12-08) 
53

 http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/ (hämtad 2016-11-01). 
54

 http://www.genus.se/ord/normnormkritik/ (hämtad 2016-12-12). 
55

 http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/ (hämtad 2016-11-01). 
56 Kevin Kumashiro är lärare och forskare vid universitet i Chicago. Kumashiro är en av grundarna till Center 

for Anti-Oppressive Education och skrivit ett flertal böcker i ämnet. 
57

 http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/ (hämtad 2016-11-01). 

http://www.normkritiskpedagogik.se/412203897
http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik/
http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/
http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/normkritik/
http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/
http://www.genus.se/ord/normnormkritik/
http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/
http://www.bjorkmanspedagogiska.se/normkritiskpedagogik/
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5.2.4 Kritik mot normkritik 

Begreppet normkritik har på bara några år gjort karriär och blivit ett vida omdiskuterat 

begrepp inom organisationer och myndigheter.58 Kritiska röster mot normkritiken har dock 

florerat i media och även inom forskningsvärlden har normkritiken ifrågasatts. Kritiker menar 

bland annat att normkritik riskerar att bli en normativ föreställning i sig, där politisk 

korrekthet föregår kritisk hållning och att normkritik istället framför en typ av moralism.59 

Några av dessa kritiker är pedagogikforskarna Elisabet Langmann och Niclas Månsson som i 

den senaste utgåvan av tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige problematiserar 

normkritiken i sin artikel ”Att vända blicken mot sig själv: en problematisering av den 

normkritiska pedagogiken”.60 Ytterligare en kritiker är historikern och genusvetaren Sara 

Edenheim som i ett föredrag problematiserar normkritiken.61  

Normkritik kan möjligen uppfattas som normerande i sig, eller ”politiskt korrekt”, 

denna undersökning kommer dock inte vidare att diskutera denna kritik. Fokus ligger på hur 

pedagogerna i studien visar på förhållningssätt och strategier för kritiskt tänkande.   

6. Tidigare forskning 

Ämnet som jag har valt utgör en tydlig lucka i det svenska forskningsfältet. Kritiskt tänkande 

i bildämnet har inte tidigare utforskats i akademisk text i Sverige, däremot finns viss 

forskning internationellt, exempelvis från Kumashiro.62 Kritiskt tänkande i skolan, utan direkt 

koppling till bildämnet, har avhandlats i flera böcker, avhandlingar och uppsatser. Nedan tar 

jag upp några av de senaste och mest relevanta exemplen. 

Det finns flera svenska böcker och antologier som ämnar ge vägledning och fördjupning för 

lärare, forskare med flera kring kritiskt tänkande. Däribland Sporrong, Westin & Tikkanen 

(red.) Kritiskt tänkande- i teori och praktik.63 Erikson & Hultman Kritiskt Tänkande: utan 

tvivel är man inte riktigt klok och Stenbock- Hult Kritiskt förhållningssätt. En vetenskaplig, 

etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål”. 

                                                 
58

 http://www.sydsvenskan.se/2016-11-13/stormen-om-normen (hämtad 2016-11-15). 
59

 http://www.sydsvenskan.se/2016-11-13/stormen-om-normen (hämtad 2016-11-15). 
60

 Langmann, Elisabet & Månsson, Niclas (2016). Att vända blicken mot sig själv? En problematisering av den 

normkritiska pedagogiken. Pedagogisk forskning i Sverige, 21 (1-2), 79-100. 
61

 https://www.youtube.com/watch?v=nwi6EiTrufM (hämtad 2016-11-30). 
62

 Larsson (2013), s.50 f. 
63

 Alexanderson, Sporrong & Westin Tikkanen (2016). 

http://www.sydsvenskan.se/2016-11-13/stormen-om-normen
http://www.sydsvenskan.se/2016-11-13/stormen-om-normen
https://www.youtube.com/watch?v=nwi6EiTrufM
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Forskningsmässigt finns nyutkomna avhandlingar av bland annat Simon Hjort, Kristoffer 

Larsson och Anna-Karin Wyndhamn. Larssons Kritiskt tänkande i grundskolans 

samhällskunskap: en fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i 

samhällskunskap hos elever i årskurs 9 testar elever i årskurs 9 gällande förmåga till kritiskt 

reflektion i ämnet samhällskunskap. Studien är uppbyggd kring hur eleverna erfar fyra olika 

uppgifter som är designade för att framkalla manifesterat kritiskt tänkande. Inom 

fenomenografi kategoriseras människors erfarenhetssätt i flera skilda kvalitativa nivåer. 

Tillsammans med data från undersökningarna argumenterar Larsson att elevers 

erfarenhetssätt är avgörande för deras manifesterade kritiska tänkande. Han ger därpå förslag 

på hur kritiskt tänkande kan stärkas i undervisningen bland annat med hjälp av 

fenomenografisk teori.64 Larsson skriver att det råder stor brist på svensk forskning inom 

området kritiskt tänkande i allmänhet, oavsett fokus men påpekar att det finns ganska 

omfattande anglosaxisk forskning.65  

I Simon Hjorts Kritiskt tänkande i klassrummet: en studie av didaktiska val och 

manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskaps- och filosofiundervisning observeras och 

intervjuas elever och lärare i filosofi- och samhällskunskapsundervisning på gymnasiet. 

Studien undersöker hur läraren kan inspirera och skapa en atmosfär som inbjuder till kritiskt 

tänkande. Hjort diskuterar flera strategier för att uppnå detta, men framhåller att kritiskt 

tänkande inte bara handlar om tankeförmåga, som många forskare i fältet menar. Kritiskt 

tänkande i klassrummet är en komplex fråga. Hjort är särskilt intressant på grund av hans 

närhet till didaktik och lärarens roll i förhållande till kritiskt tänkande.66 Denna studie är 

inriktad på undervisning och vad som sker i klassrummet och skiljer sig således en del från 

Larssons undersökning. 

Wyndhamns avhandling Tänka fritt, tänka rätt. En studie i värdeöverföring och 

kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning undersöker åtta gymnasielärares 

undervisning i svenska på tre olika gymnasieskolor med etnografiskt inspirerad fältmetod. 

Wyndhamns avhandling tar kritiskt tänkande till en mer övergripande strukturell nivå med 

hjälp av diskursanalys och teoretiska perspektiv från bland annat Foucault och Fairclough. 

Studien visar att elever får lära sig att följa en ordnings- och kunskapsdiskurs där kritiskt 

                                                 
64

 Larsson (2013). 
65

 Larsson (2013), s.50 f. 
66

 Hjort, Simon (2014). Kritiskt tänkande i klassrummet [Elektronisk resurs] : En studie av didaktiska val och 

manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskaps- och filosofiundervisning. Lic.-avh. Linköping : Linköpings 

universitet, 2014. 
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tänkande, i synnerhet vad gällande skolan och lärarens auktoritet är mycket begränsad. 

Eleverna beskrivs som fogliga och följsamma i förhållande till läraren och 

kunskapsinnehållet.67 Wyndhamns studie skiljer sig avsevärt från de två ovannämnda då den 

inriktas mot maktförhållanden och strukturer i skolan. 

 Internationellt finns mer forskning som direkt relaterar till kritiskt tänkande i 

bildämnet.  Ett intressant exempel är den amerikanska forskaren Nancy Lampert som i en 

studie från 2012 undersökt möjligheten att öka elevers kritiska tänkande med hjälp av bild.68 

Lampert utformade bilduppgifter baserade på öppna frågor, vilka krävde att elever tar 

ställning till flera sätt att utföra uppgiften, så kallad ”enquiry-based art instruction”. Denna 

metod visar Lampert, kan signifikant öka elevers kritiska tänkande enligt både kvalitativa och 

kvantitativa mått. Lamperts studie är en av en serie studier om ”enquiry-based art instruction” 

som har pågått i USA sedan 90-talet. Men studierna har generellt sätt varit småskaliga.69 

 Nyutkommet från Ibis finns Linda Leibs kandidatuppsats i bildpedagogik som 

tangerar till mitt ämne. Leib har i sin undersökning utvecklat material för bildundervisning 

som breddar den västerländska normen.70 

7. Bearbetning och analys 

Under några oktoberdagar hösten 2016 samtalade jag med de tidigare presenterade 

deltagarna. Jag bjöd in dem till Konstfack och dukade upp med lite fika. Materialet som jag 

samlade in från intervjuerna presenterar jag utifrån teman som framkom under analysen. 

Dessa teman utgörs av; Självreflexivitet, Medveten planering, Synliggörande av olika 

perspektiv, Att ge plats för individuellt uttryck, Trygghet & relationer och Normer. 

7.1 Självreflexivitet  

Ett återkommande tema hos deltagarna är att reflektera över sin egen position, tänkande och 

handlingar. “Jag tror det gäller att aldrig sluta vara kritisk mot sig själv. Man får aldrig ‘bara 

göra nånting’”, säger Kim.71 Också Isra, Minou och Sandro ser självreflektion som en 

                                                 
67 Wyndhamn, Anna-Karin (2013). Tänka fritt, tänka rätt [Elektronisk resurs]: en studie om värdeöverföring 

och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2013. 
68

 Lampert, Nancy (2011). A study of an after-school art programme and critical thinking. I International 

Journal of Education through Art, 7(1) 
69

 Ibid, s. 55 f.  
70

 Leib, Linda (2015). INTERKULTURELL BILDPEDAGOGIK - FÖR SVERIGE I TIDEN - ämnesdidaktik i ett 

mångkulturellt klassrum. Konstfack: Kandidatuppsats i bildpedagogik. 
71 Kim; Semistrukturerad gruppintervju 2016-10-13 
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nödvändig del av kritiskt tänkande. “Det är en aktiv handling för mig att vara kritiskt 

tänkande”, säger Minou.72 Med visshet om svårigheten att ta sig ut ur sin egen position säger 

Isra att “det kritiska måste alltid finnas med och man kommer alltid misslyckas med det”.73 

Minou ser denna medvetenhet om sig själv som en nyckel för att kartlägga och förstå sin egen 

maktposition och privilegium. När vi har gjort det, menar hon, så kan vi börja påverka och 

förändra. Sandro funderar, i en liknande linje över sin lärargärning – vad som får ta plats i 

den och vad som inte gör det. Sandro ser lärandet som en ömsesidig process där lärare lär sig 

samtidigt som elever74 lär sig.  

Att pedagogen måste se sig själv och vilka normer hen befinner sig inom är något som 

enligt Björkman är en grundläggande förutsättning för normkritisk pedagogik. När 

pedagogen får syn på sig själv är det lättare att se hur dessa normer som pedagogen befinner 

sig inom påverkar (ofta omedvetet) pedagogens läraruppdrag. Först när pedagogen är 

medveten om detta, kan hen göra “medvetet professionella, snarare än omedvetet privata, 

pedagogiska val”.75 Jag ser också, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, (då 

socialkonstruktionismen ämnar att ifrågasätta maktutövande och en statisk kunskapssyn), att 

det blir viktigt för pedagogen att ifrågasätta sig själv och således den maktposition som 

pedagoger har gentemot eleverna.76 

Sandro och Kim talar om hur läraren också kan få hjälp att se sig själv och utveckla 

sin undervisning tillsammans med kollegiet. De menar att det är viktigt att inte vara för 

självgående eftersom delandet med andra kollegor skapar möjlighet för reflektion. “Kollegiet 

är också en grogrund för lärare och lärande”, säger Sandro.77 Kim berättar om positiva 

erfarenheter av kollegial observation och samundervisning på Kims arbetsplats. Sådant 

kollegialt samarbete inbjuder till diskussioner och kritisk granskning av undervisningen och 

sin egen position, berättar Kim. För att kunna utveckla ett normkritiskt perspektiv och således 

sin självreflexivitet behöver lärare tid för reflektion, kunskapsinhämtning och handledning 

där det “pedagogiska hantverket” med fördel utvecklas med andra.78 

                                                 
72 Minou; Semistrukturerad personlig intervju 2016-10-26 
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7.2 Medveten planering 

Alla deltagare beskriver ett kritiskt förhållningssätt i sin undervisningsplanering. För vissa är 

detta redan ett integrerat arbetssätt, för andra är det något som de uttrycker att de skulle vilja 

utveckla. Minou understryker vikten av att vara medveten redan i planeringsstadiet för att 

arbeta med elevers kritiska tänkande. “Jag har återkommande pratat om [att] de val jag gör 

blir avgörande för vilken värld jag exponerar dem här för”.79 Minou belyser hur mycket makt 

en pedagog har och att det av den anledningen är viktigt att se över vad hon åskådliggör 

under sina möten med eleverna. För att kontrollera sitt undervisningsinnehåll använder hon 

sig av en “checklista” i planeringsstadiet, “Jag [har] mina metoder att jag har mina ‘magiska 

M’ jag utgår ifrån. Där det handlar om Makt, Mandat, Möjligheter, Motstånd, Medel, 

Målgrupp”.80 Dessa hjälper henne även att reflektera över vilken kontext eleverna kommer 

ifrån så att hon sedan konstruktivt kan arbeta med de normer som styr eleverna.81  

Isra beskriver att hon planerar och arbetar med kritiskt tänkande på ett dynamiskt sätt 

i undervisningen. Hon vill utmana elever att bryta med sitt invanda sätt att arbeta med konst. 

Hon ser på bildämnet som ett undersökande där normer kan och bör ifrågasättas. 

Reflektionen och det kritiska tänkandet är i Isras undervisning en integrerad del av 

uppgifterna.82  

Sandro tycker att “det börjar i hur vi som lärare formulerar uppgifterna. Och där är 

språket och de bilder som vi använder oss av viktiga”.83 Han ser det som ett ständigt 

pågående arbete, att reflektera över undervisningssättet och han uttrycker att han vill jobba 

med vilka bilder som får plats i hans undervisning. Sandro vill ha en undervisning som, i 

likhet med Minous, undersöker identitet, makt i samhället, hbtq-frågor, estetiska normer, 

“vad ger vi plats för? Vad är det för uppgifter dem [eleverna] får göra? Och vad plockar vi 

fram?” frågar sig Sandro.84  

Kim påpekar behovet av att ständigt utvärdera sitt undervisningssätt. Att man hela tiden 

funderar över ”vad är det som hände som blev bra och inte bra?”.85 

Unni försöker att se över sitt stoff varje gång hon planerar undervisning och understryker att 

det är viktigt att se över så att hon till exempel har med ungefär lika många manliga som 
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kvinnliga konstnärer i undervisningen. Hon säger att hon skulle vilja ha en checklista i 

planeringen, så att hon kan undvika snedhet i bland annat representation av män och kvinnor 

och västerländsk konst. Hon beskriver också att hon eftersträvar att ha ett mer jämlikt urval 

och samtidigt “göra det så naturligt som möjligt”.86 “Men ja, det är nog olika. Ibland så pratar 

jag kanske mer om det och ibland så bara presenterar jag dem”.87 Unnis arbetssätt tillhör 

strategi två inom det som Renita Sörensdotter, (författare i antologin Normkritisk Pedagogik- 

makt, lärande och strategier för förändring) kallar för den dubbla strategin. Strategi två 

innebär att synliggöra dem/det som vanligtvis osynliggörs på ett självklart sätt medan strategi 

ett är att synliggöra och problematisera normen.88  

7.3 Synliggörande av olika perspektiv 

Alla deltagare i studien menar att det ingår i lärarens ansvar att kritisera hur vi ser på bilder 

och att visa ett urval av bilder som mer representativt för hela samhället. Isra vill inspirera till 

konstverk som ger möjlighet att se flera perspektiv, Minou och Kim vill ge elever möjlighet 

att se en mångfald av bilder, som inte bara tillhör normen, och hjälpa dem att ifrågasätta 

förgivet tagna bilder, Sandro vill hjälpa elever att kritiskt tolka bilder och talar om bildämnet 

som en “plattform för att undersöka sin egen identitet i förhållande till andras bilder”.89 Detta 

tema delas upp i tre underrubriker; perspektivering, samtal och bildanalys: bilder formar vår 

förståelse.  

7.3.1 Perspektivering 

Bilden som Isra valde att ta med sig till intervjun, som hon kopplade till kritiskt tänkande, 

hade hon fotograferat själv (se bild på nästa sida). Den var en del av ett fotografiskt projekt 

som handlade om att gå så långt bort från skärpan i fotografiet som möjligt. Någonting är i 

centrum av bilden men detta något har inga tydliga konturer. Isra tyckte fotografiet var 

intressant därför att det öppnade upp för många perspektiv. Otydligheten i fotografiet skapade 

möjlighet för många tolkningar.   
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Isras fotografi: 

Detta exemplifierar hur Isra förstår kritiskt tänkande, hur hon arbetar med det i sin 

undervisning och hur hon medvetet formar sina egna fotokonstverk för att provocera fram en 

perspektivisering. “Ett sätt att tala om ett kritiskt tänkande är att säga att det aldrig finns ett 

sätt att se på saker”.90 Isra beskriver sina tankar om sitt fotografi: “alltså hur man än gör så 

öppnar dem för frågor och det finns ingen som kan veta nått svar här. Det går verkligen inte 

att säga ‘såhär är det’ … det är en människa tror vi... Men det skulle lika gärna kunna vara en 

påklädningsdocka. Vi vet faktiskt inte…”. “En bild har möjlighet att vara flera saker”.91  

 Minou argumenterar för att det är viktigt att visa och ifrågasätta bilder som omger oss. 

“Just nu med all forskning och med algoritmerna... vi tror att vi lever i en friare värld, men 

den är väldigt skräddarsydd utifrån vad vi tänder på, vad vi kommer igång på. Då börjar vi tro 

att så ser världen ut. Och det är en slags hjärntvättning som pågår”.92 Minou menar att när 

man arbetar med att ifrågasätta normer och strukturer måste pedagogen vara medveten om att 

många människor endast möter “sin egen bubbla”. Därför kan det till exempelvis vara en god 

ide att visa bilder/arbeta med bilder som elever inte vanligtvis möter. Det handlar alltså om 

att synliggöra att det finns andra världar och sätt att se än de som eleverna möter i “sina 

bubblor”.93 Isra är inne på samma spår som Minou. Hon menar att vi behöver visa en 

mångfald av konstuttryck för eleverna. Bland annat ser hon att vi kan göra detta genom att 

inte bara erbjuda mansdominerad modernistisk konst, vilket är normen, utan även konst och 
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konstformer från andra delar av världen än den västerländska. Likt Leib söker Isra, Unni och 

Minou att ge alternativ till majoritetsnormen för att inkludera alla elever. Jag tolkar detta som 

att deltagarna berättar om att synliggöra det som vanligtvis osynliggörs på ett självklart sätt, 

vilket är en normkritisk strategi.94 Sandro menar att bildämnet i sig synliggör många olika 

perspektiv eftersom ämnet är en plats där individuellt uttryck blir centralt. Under en 

bildlektion uppvisas många sätt att lösa något på och uttrycka sig på just eftersom vi alla 

uttrycker oss på olika sätt.  

7.3.2 Samtal 

Alla deltagare understryker samtalets betydelse för perspektivering och kritiskt tänkande i 

bildämnet. Minou använder samtal med elever för att synliggöra att allt någon gång är 

påhittat, att världen är konstruerad och i ständig förändring. Då, säger Minou att eleverna 

börjar “fatta att ‘shit! Det är nån som har designat det här och så blev det till … men måste 

det se ut så?’. Där nånstans uppstår nyfikenheten, men också ett rum som kan ifrågasätta det 

som är rådande”.95 Minou vill skapa ett samtal där elever skall kunna se och analysera makt, 

både i sin absoluta närhet och i samhällsstrukturerna runt omkring dem; att se att “sanning” är 

föränderligt.96 Detta är också ett centralt mål för den normkritiska pedagogiken enligt 

Björkman.97 Burr och socialkonstruktionismen beskriver att all kunskap kommer från ett visst 

perspektiv, skapat av och med ett visst intresse, vilket ofta är bundet till utövande av makt.98 

  Sandro understryker att samtalen och allt “tankestoff” som kommer med det praktiska 

arbetet är minst lika viktigt som det praktiska arbetet i sig. Att bildämnet inte är till för att 

“lära sig göra vacker konst”.99 Han tycker att elevernas tänkande är något som ska lyftas i 

bildämnet, samtalen och frågorna ska få ta plats. Unni tillägger att detta är något som 

eleverna inte är vana vid, de vill lära sig teckna, inte samtala och undersöka vem som till 

exempel “äger bilden”.100 Unni är inte på samma spår som Sandro, att samtalen kan bli mer 

medvetna och ges större plats i ett pedagogiskt sammanhang. Hon uttrycker att hon tror att 

det är viktigt att aktivt följa elevernas arbete och vara nyfiken till exempel genom att inleda 
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samtal om en elevs skapandeprocess; inte bara gå in och säga “jaha. Ok. Då gör du såhär.”, 

utan “hur tänker du nu?”.101 

Kim ser en särskild möjlighet i bildämnet: “vi tillåter dem [eleverna] att tänka mer fritt. Dem 

bedöms inte på samma sätt /…/ som i andra ämnen, när dem är hos oss i bilden och diskuterar 

hur dem upplever eller känner för olika bilder”.102 Hur elever tolkar och upplever bilder har 

redan nämnts flera gånger i analysen och verkar spela en central roll i deltagarnas utsagor 

kring kritiskt tänkande i bildämnet. Nedan redogör jag mer ingående för detta. 

7.3.3 Bildanalys: Bilder formar vår förståelse 

Isra understryker att det är viktigt att elever tränas att titta på bilder, för när vi får tillgång till 

bilder formas vår förståelse. Hon illustrerar detta genom att säga att hon tycker att tvååringar 

kan gå på konstmuseum och att de ska det. “Om man har sett bilder ett visst antal gånger så 

vet man nåt om bilder” och menar att det är troligt att barnet på så sätt senare kan inta ett mer 

kritiskt förhållningssätt till bilder.103 Kim berättar att hon har ett stort fokus på bildanalys och 

jobbar till exempel med att analysera bilder från veckotidningar. Hon menar att det är en bra 

utgångspunkt för att locka fram elevernas tänkande och ha diskussioner om hur samhället ser 

ut och vad som får ta plats i det. Unni ansluter sig till detta och berättar att hon ofta jobbar 

med bildanalys “...den delen av det centrala innehållet som innehåller bildanalys. Det är 

nånting som för mig är jätteviktigt just i det kritiska tänkandet och jag tror det är där många 

elever får med sig det kritiska tänkandet, också”.104 Kim, Unni och Isra kan här sägas belysa 

att bilder, på samma sätt som text, är “retoriska” det vill säga förmedlar budskap och formar 

vår uppfattningar om världen. Flertalet deltagare visar även på medvetenhet om avsaknad av 

vissa bilder och vissa representationer påverkar våra uppfattningar om hur världen hänger 

samman och att de därför behöver arbeta aktivt med vilka bilder som representeras i 

undervisningskontext.105 

7.4  Att ge plats för individuellt uttryck 

Sandro valde att ta med sig ett föremål till intervjun som en av hans elever gjort (se bild på 

nästa sida). “Det är en bit plywood och så är den svartmålad och så är det en uthackad text 

                                                 
101

 Unni; Semistrukturerad gruppintervju 2016-10-11 
102

 Kim; Semistrukturerad gruppintervju 2016-10-13 
103

 Isra; Semistrukturerad personlig intervju 2016-10-12 
104

 Unni; Semistrukturerad gruppintervju 2016-10-11 
105

 Alexanderson, Sporrong & Westin Tikkanen (2016), s. 98 f. 



21 

 

där det står ‘Flawless’, ‘Felfri’”, beskriver Sandro.106 Den relaterar till en kändis hashtag, 

som Sandros elev tycker mycket om.  

Sandros föremål: 

Sandro tycker det är viktigt att elevens helt egna uttryck och visuella kulturer får ta plats i 

undervisningen. När eleven får ta plats så övar hen på att vara en delaktig medborgare. Att 

vara delaktig “är en del av att utveckla demokrati och utveckla demokratiska medborgare”, 

säger Sandro.107 Föremålet exemplifierar att kritiskt tänkande har sin grund i att låta elever att 

ta plats, vara delaktiga och använda sina egna unika uttryck.108 Kim går ett steg till och 

uttrycker att det är viktigt att träna eleverna, inte bara på att dela utan också stå för sina tankar 

och åsikter: “nånting som jag tycker ligger som en röd tråd genom hela ämnet är att elever 

vågar uttrycka sin privata och personliga åsikt högt[...]och säga det inför en klass. Och stå för 

det dem säger”.109 Kim berättar också hur hennes elever utvecklas av att hon tar tid att ge 

feedback och ha samtal om deras uppgifter. Då finns ett utrymme för eleven att tänka kritiskt 

om sitt eget arbete. Det ger eleven möjlighet att tro mer på sig själv, växa och ta mer plats, 

menar Kim. ”Vi behöver inte bara ett gäng som följer med varandra, utan vi behöver 

individer som står och tänker själva”, säger hon.110 

  Isra ansluter sig till detta då hon beskriver att hon vill vara tydlig med sina elever att 

hon är intresserad av vad de har att säga. Elevernas åsikter och tankar i relation till de 
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processer de är med om är viktig. Att ge plats, anser Isra, är att tilltro någon någonting, att ge 

dem ett värde. En så enkel sak som att gå till ett museum, erbjuda ett material eller ett 

redskap skapar tilltro till individen.111 

Pedagogernas tankar om att elever behöver träna på att uttrycka tankar, åsikter och känslor 

bekräftas av Wyndhamn som menar att “centrala förmågor för medborgare i en demokrati är 

att kunna reflektera och ifrågasätta och dra slutsatser samt att sedan våga uttrycka detta först i 

klassrummet, sedan också i den samhällsposition som eleven får”.112  

7.5 Trygghet & relationer 

En annan aspekt av att ge plats åt elevens tankar och åsikter är att skapa ett tryggt rum för att 

eleven ska kunna komma fram. Sandro tycker det är viktigt att skapa ett rum där eleven vågar 

uttrycka sig själv. För att våga ta plats i ett klassrum, för att våga dela med sig av tankar, 

åsikter och funderingar behövs en miljö som är trygg menar han. Sandro reflekterar över att 

skuld och skam kan påverka vår rädsla för att göra/tänka/tycka fel: 

 

Jag kan känna att det finns väldigt mycket skuld och skam internaliserat i vårt samhälle. Om 

man gör fel eller uttrycker sig på fel sätt så kan man bli straffad och det är nånting som kan 

kännas obehagligt och därför så kan det vara svårt att träda fram och det är det jag kan känna 

är viktigt i det här att få skapa utifrån egna reflektioner till exempel. Det blir en rättighet. ‘Min 

världsbild, eller den här tanken, den få lov, den har rätt att finnas’, Den har rätt att möta andra 

tankar och känslor.113  

 

Kim ansluter sig till att ett tillåtande och tryggt klimat är en avgörande förutsättning för att 

elever skall våga uttrycka tankar och känslor. Minou nämner att vikten av arbetet med 

relationer i en pedagogisk situation är avgörande för det trygga klimatet. “Relationer /.../ är A 

och O”, säger Minou, “jag jobbar väldigt mycket med stämningen i rummet och där det kan 

va hur man möblerar till att hur många personer som jag tycker är lagom antal att hantera”.114 

Minou menar att det är viktigt för pedagogen att förmedla att hen är intresserad av elevernas 

tankar och åsikter, att få eleverna att känna att de har viktiga saker att säga, att de är 
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värdefulla och att de bär på kunskap. I linje med Kim och Isra, menar Minou att detta är en 

förutsättning för att eleven ska våga dela med sig.  

Sandro, i likhet med Minou, beskriver läraryrket som ett relationsskapande yrke där lärarens 

förhållningssätt till sina elever, både på individnivå och gruppnivå, är central för hur eleverna 

utvecklar en “känsla för rättvisa och gränser”.115 Arbetet med trygghet och relationer kan ses 

som en del av “det elevsociala arbetet” som Björkman definierar som en huvudbeståndsdel 

inom normkritisk pedagogik. 116 Skolan behöver alltså vara en plats där eleven kan va sig 

själv, vara fri i sitt “varande” som Björkman kallar det. “Känner sig en elev inte sedd, berörd 

eller kanske till och med utsatt av undervisningen och i skolans sociala rum har kunskapen 

svårt att få fäste och utvecklas”.117 Det elevsociala arbetet är mycket viktigt på en skola då 

“ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för en god 

lärandemiljö”.118 

7.6 Normer 

Minou diskuterar normer öppet med hennes elevgrupper och arbetar aktivt med att föra in 

tänkande om normer i det konstnärliga arbetet. Hon försöker ständigt leda sina elever till att 

bredda sin förståelse för olika förtryck och maktstrukturer. Hon berättar om en diskussion 

som leder fram till frågor om varför killar inte “får” ha kjol på sig. Eleverna inser att det finns 

en stark makt i den här normen, berättar Minou. Minou arbetar här med att både synliggöra 

normen och fördelarna för dem som följer normen. Minou belyser normer i vardagen, något 

som är en viktig del i den normkritiska teorin.119 Sandro belyser vikten av att som pedagog 

vara medveten och påläst kring begrepp som är utanför normen för att kunna ge plats åt olika 

sätt att vara på. Det kan handla om att använda sig av könsneutrala pronomen och ha kunskap 

om sådant som är utanför sin egen position. Både Minou och Sandro ger uttryck för vad som 

inom normkritiska pedagogiken kallas ”normkunskap”, det vill säga en metakunskap om 

normer och hur de fungerar. Normkunskap tillsammans med elevsocialt arbete utgör, enligt 

Björkman, de två viktigaste delarna av normkritisk pedagogik.120  
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Isra beskriver en annan typ av normbrytande i sin undervisning, hon berättar om en uppgift 

med sina elever där de, utan tidigare förvarning, ska riva sönder sina egna (färdiga) skisser 

och sätta ihop dem till nya bilder. “Och då tänker jag att i den uppgiften så finns ett kritisk 

tänkande kring att befästa, kring att hålla fast, kring att veta hur något ser ut, att ha ett resultat 

som är färdigt”.121 Isra menar att hon via denna övning, “erbjuder [eleverna] att vända upp 

och ner på saker och säga att det finns ett tillåtande klimat här”.122 Ett sådant klimat, enligt 

Isra, ger utrymme för kritiskt tänkande. Ur en normkritisk synvinkel är det positivt “att bli 

utmanad och störd i sina tankar, det kan öppna för ett nytt tänkande och eventuellt ett nytt 

handlingsmönster”.123 Sörensdotter argumenterar också för att större förändringar behöver 

kroppsliga erfarenheter.124 Där ser jag Isras uppgift som en slags kroppslig erfarenhet, när 

hennes elever får uppleva i praktiken hur det är att bryta en norm. 

Isra menar också att det är för enkelt att bara försöka synliggöra normer genom att 

exempelvis “dissekera reklambilder /.../ man måste göra nånting som är svårare” menar 

hon.125 “Annars så blir det bara att man [eleverna] gör det man [eleverna] vet. Man [eleverna] 

vet att det är vad läraren är ute efter”.126 Isra tangerar något som Björkman behandlar “den 

dolda läroplanen”. Den dolda läroplanen handlar om hur elever anpassar sig efter lärarens 

förväntningar.127 Isras approach avspeglar en förståelse för den makt som läraren har och en 

vilja att frångå “den dolda läroplanen”. 

Kim valde att ta med sig några elevers alster från ett arbete med reklambilder (se 

bilder nästa sida). 

                                                 
121 Isra; Semistrukturerad personlig intervju 2016-10-12 
122 Ibid. 
123

 Sörensdotter i Bromseth & Darj (2010), s. 145. 
124

 Ibid., s. 145.  
125 Isra; Semistrukturerad personlig intervju 2016-10-12 
126 Ibid. 
127

Björkman i Bromseth & Darj (2010), s. 162 f. 



25 

 

Kims Bilder:  

 

“Vi tog ett antal tidningar i olika genrer, rev ut alla reklambilder som fanns i dem här 

tidningarna och la upp dem för att kategorisera vilken typ av reklambilder det var och hur de 

sen såg ut, så kategoriserade vi dem i nakenhet eller färgskala…”.128 Eleverna skulle sedan 

arbeta med reklambilderna genom att “byta kön” på den person reklambilden föreställde. 

Kim har här planerat för ett arbete där eleverna själva får analysera, upptäcka, synliggöra och 

ifrågasätta. Eleverna får sedan skapa ett alternativt narrativ kring bilderna. Uppgiften 

behandlar ifrågasätta dominerande normer, vilket är en grundstomme i normkritiskt tänkande. 

Sörensdotter beskriver något som kallas för “dubbel strategi” där den första strategin innebär 

att synliggöra och problematisera normen 129 Här arbetar Kim med den första strategin. Kim 

vill på samma sätt som Minou, visa på de normer som styr manligt/kvinnligt.   

8 Tolkning och resultat 

Denna studies huvudsakliga syfte är att synliggöra fem pedagogers förhållningssätt och 

strategier kring kritiskt tänkande i sin undervisning. Syftet är att i förlängningen bidra till en 

utveckling av bildundervisningen och hjälpa mig och andra lärare att utveckla arbetet med 

                                                 
128 Kim; Semistrukturerad gruppintervju 2016-10-13 
129

 Sörensdotter i Bromseth & Darj (2010), s. 150 f. 
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kritiskt tänkande i bildämnet. Nedan redogörs för studiens resultat utifrån mina två 

frågeställningar. 

 

8.1 Undervisningsstrategier för kritiskt tänkande  

Den första frågeställningen som undersökningen utgått från utgörs av:  

Vilka undervisningsstrategier för kritiskt tänkande blir synliga i samtal med fem pedagoger i 

bildämnet? 

8.1.1 Att arbeta med självreflektion 

Deltagarna berättar alla om vikten att reflektera över sin egen position, sitt tänkande och 

handlande. “Det är en aktiv handling för mig att vara kritiskt tänkande” säger Minou. 

Normkritiken beskriver självreflektion som en oumbärlig del av ett normkritisk 

förhållningssätt. Det är viktigt att arbeta med att synliggöra och medvetandegöra sig själv, 

menar Björkman, det vill säga hur vi själva reproducerar begränsande normer. Dels för att 

kunna skapa trygga relationer med eleverna och dels för att kunna planera för en 

undervisning som synliggör och ifrågasätter begränsande normer och makt.130 Två deltagare 

talar om självreflektion som ett djupt integrerat arbetssätt, medan andra uttrycker intresse, 

men mindre erfarenhet av att faktiskt arbeta med självreflektion. Tre deltagare lyfter också att 

kollegiet är viktigt för att stödja och utveckla arbetet med självreflektion.  

8.1.2 Att planera medvetet 

Flertalet deltagare ser en medveten planering som en förutsättning för att kritiskt tänkande 

skall kunna utvecklas i undervisningen. Den medvetna planeringen kan hjälpa pedagogen att 

bland annat få ett mer jämlikt urval av bilder i undervisningen och att se över vilka ord och 

uttryck pedagogen använder sig av i undervisningssituationer. Flera deltagare tänker på 

representation av bilder i undervisningsplanering och uttrycker att en medvetenhet kring detta 

kan bidra till att utveckla elevers kritiska tänkande. En deltagare formulerar det som att 

pedagogen behöver vara medveten om vilken kontext eleverna kommer ifrån så att 

pedagogen konstruktivt kan arbeta med de normer som styr eleverna. Några nämner 

hjälpmedel; en deltagare använder sig av en checklista och ytterligare två nämner att de 

skulle vara hjälpta av en checklista när de planerar undervisning.  

                                                 
130

 Ibid., s 162 f. & 175. 



27 

 

8.1.3 Att synliggöra olika perspektiv 

Olika perspektiv behöver synliggöras 

Deltagarna är överens om att det är viktigt att ge elever många perspektiv och visa att det 

aldrig bara finns ett sätt att se på saker. Pedagogen behöver visa på mångfalden av perspektiv 

och de perspektiv som inte vanligtvis får synas. En del deltagare menar att bildämnet 

“naturligt” kan skapa en perspektivering för att elevens olika personliga uttryck synliggörs i 

skapandet. Deltagarna vill delvis framhäva elevens personliga perspektiv och värld, men 

också hjälpa eleven att ifrågasätta sina föreställningar och de förgivet tagna bilder som de 

möter i sin vardag och även visa på bilder och perspektiv som inte är en naturlig del av deras 

vardag. Några deltagare förtäljer att de försöker arbeta med att visa upp bilder som faller 

utanför normen, utan att kommentera på dem som annorlunda. Detta reflekterar en 

normkritisk strategi som innebär att synliggöra dem/det som vanligtvis osynliggörs på ett 

“självklart” sätt. 

Samtal synliggör olika perspektiv: 

Alla deltagare berättar om att samtalet är en viktig del i synliggörandet av olika perspektiv. 

Elevernas tänkande och frågor är något som skall lyftas mer i bildämnet där samtalen och 

frågorna ska få ta plats enligt flertalet deltagare. De beskriver att samtal behöver arbetas med 

mer medvetet i pedagogiska sammanhang, till exempel genom processinriktad feedback kring 

elevernas uppgifter. Deltagarna uttrycker, i olika grad, vikten av att skapa diskussion bland 

elever kring maktstrukturer i samhället. Två av deltagarna använder sig medvetet av 

normkritiska metoder för att åstadkomma detta. Samtalet visar sig i denna undersökning vara 

en mycket viktig del av bildämnet och dess förmåga att utveckla kritiskt tänkande.  

Bilder och bildanalys synliggör olika perspektiv 

Att arbeta med bildanalys är återkommande genom flera teman och hos alla deltagare. De 

beskriver bildanalys som ett viktigt verktyg både för att synliggöra perspektiv och för att 

ifrågasätta normer. Deltagarna beskriver hur bilder, på samma sätt som text, påverkar vårt sätt 

att se på världen. Därför behöver elever träna sin förståelse av bilder och få möjlighet att titta 

på och diskutera många olika typer av bilder. Alla uttrycker att de eftersträvar ett urval av 

bilder som är representativt för hela samhället. Bilder är enligt deltagarna en bra 

utgångspunkt för att öva på kritiskt tänkande inom bildämnet, det lockar fram diskussioner 

om hur samhället ser ut och vad som får tar plats i vårt samhälle idag. Betydelsen som de ger 
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åt bildanalys ger också ytterligare tyngd åt behovet av att ha samtal och diskussion i 

bildämnet. 

8.1.4 Att arbeta för Individuellt uttryck, trygghet och med relationer 

För att elever ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter, våga uttrycka sig själva, krävs ett 

tillåtande och tryggt klimat delger några deltagare. Pedagogen behöver skapa trygghet och 

samtidigt utmana eleven för att hen ska lära sig att reflektera och uttrycka sig. En deltagare 

framhåller lärarens relationsskapande roll, hur pedagogens personliga förhållningssätt till sina 

elever, både på individnivå och gruppnivå, är central för elevernas förmåga att utveckla sin 

känsla för rättvisa. Relationen till eleverna blir på så sätt ett viktigt led i att skapa ett tryggt 

rum.131 Flera av deltagarnana talar om vikten att se och lyssna på eleverna, ge plats åt 

elevernas individuella uttryck, visuella kulturer och att visa intresse för deras tankar och 

åsikter. Eleverna behöver känna att de har värdefulla saker att säga, att de bär på kunskap.  

8.1.5 Att arbeta med normer 

Alla deltagare visar ett intresse för att arbeta med normer. Vissa av deltagarna visar en större 

medvetenhet kring normer än andra. Två deltagare talar explicit om normer, medan tre 

beskriver att de snarare arbetar med normer via uppgifter i undervisningen. Vissa deltagare 

arbetar med att synliggöra begränsande normer för att bredda elevernas förståelse för olika 

förtryck och maktstrukturer. Två deltagare talar också om att bryta mot normer i 

undervisningen, att “utmana och störa” elevernas tankar som en metod att öppna upp nya sätt 

att tänka. Arbetet med normer tangerar många tidigare nämnda teman. Deltagarna anger att 

de arbetar med normer genom samtal, med bildanalys, genom självreflektion, genom 

perspektivering och medveten planering. De beskriver också vikten av att både ge trygghet 

och utmaningar till eleven för att hen ska kunna synliggöra sitt eget och andras perspektiv. 

Deltagarna använder sig i stor uträckning av de tre punkter som RFSL sammanfattat arbetet 

med normkritisk pedagogik. Vissa medvetet andra omedvetet. De arbetar med strategier för 

att synliggöra och ifrågasätta begränsande normer och de arbetar med att granska sig egen 

position. Däremot så är det endast en av deltagarna som talar om arbetet med att synliggöra 

fördelarna för dem som följer normerna. Det är även denna deltagare som berättar om vikten 

att visa på hur normer skapas av oss alla i vardagen. 
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8.2 Bildämnet som plattform för kritiskt tänkande 

Den andra frågeställningen som undersökningen utgått från utgörs av: Hur kan bildämnet 

vara en plattform för kritiskt tänkande?  

 

Deltagarna har i denna undersökning förmedlar att bildämnet är mycket väl lämpat för arbetet 

med att utveckla elevers kritiska tänkande. Bildämnet synliggör på ett “naturligt” sätt olika 

perspektiv genom elevernas individuella uttryck och bildskapande. Genom samtal och 

bildanalys kan elevers åsikter, idéer och tankar ges plats i undervisningen. Bilder och kreativt 

skapande kan effektivt användas för att undersöka identitet, ifrågasätta normer, makt i 

samhället och även olika estetiska normer. Bilden är en självklar plats att analysera bilder och 

ifrågasätta dem. Inte bara text, utan även förståelsen av bilder, framkommer det i denna 

studie, är formerande för hur vi uppfattar världen. Genom exempelvis bildanalys i grupp kan 

man visa på flera sätt att tänka kring bilder. Bildämnet, argumenterar jag, har en särställning 

gentemot många andra ämnen, då den kan ge elever kroppsliga, konkreta erfarenheter av 

normbrytande genom detta praktiska skapande. En sådan erfarenhet fördjupar förståelsen. 

Sörensdotter skriver att “Lärande behöver /.../ ses utifrån sin helhet, det vill säga att vi lär 

genom att höra, tänka, se, uppleva, känna, reflektera, inta olika positioner, [vidröra] osv”.132 

Hon menar att denna typ av lärande kräver multipla metoder, vilket är just vad bildämnet kan 

arbeta med. 

Det finns alltså skäl att tro att den kreativa processen i bildämnet, med rätt 

vägledning, utgör en värdefull nyckel till att öka kritiskt tänkande. Bildundervisning som 

integrerar kritiskt tänkande blir då en viktig del av den träning som elever behöver för att bli 

demokratiska medborgare och kan därmed ha en betydande funktion för att uppfylla skolans 

demokratiuppdrag.  

  

                                                 
132

 Sörensdotter i Bromseth & Darj (2010), s. 151. 
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8.3 Gestaltning 

Pedagogernas utsagor har gett mig inspiration till mitt gestaltande arbete. Gestaltningen 

bidrar på så vis till det sammantagna resultatet.  

8.3.1  Trygga rum 

Under analysen av intervjuerna framkom det olika teman för att kritiskt tänkande skall kunna 

utvecklas. Jag valde att gestalta temat ”en trygg miljö” som jag såg som en 

grundförutsättning i arbetet för utveckling av elevers kritiska tänkande. Flera deltagare 

beskrev det trygga rummet som en viktig aspekt för att elever skall kunna vara öppna, våga 

dela med sig av sina åsikter, erfarenheter, tankar och ta in nya perspektiv. Tryggheten vilar i 

mångt och mycket på pedagogen som behöver använda sin makt för att skapa en trygg miljö 

där alla elever får utrymme att vara sig själva. Detta trygga rum har jag valt att gestalta 

utifrån inspiration av en kokong. Kokongen som står för metamorfos, förvandling och den 

potential som eleven håller inom sig. En potential till individuellt uttryck och kritiskt 

tänkande som har sin grund i en trygg undervisningsmiljö.  

I utställningslokalen presenteras den skulpturen ”Trygga rum” upphängd från taket 

mot en gråmelerad fondvägg. Inifrån skulpturen ville jag att elevers undersökande av visuella 

och materiella kulturer skulle ljuda. Detta gestaltades med vanliga “bildklassrumsljud” som 

klipptes ihop och spelades upp så pass lågt att besökarna behövde ta sig närmre skulpturen, 

och kanske till och med kika in i skulpturen för att höra vad för ljud som kokongerna gav 

ifrån sig. Detta ljud ser jag som en representation för elevernas pågående arbete inom 

kokongernas trygga väggar, ett arbete där det kritiska tänkandet utvecklas.  

9 Slutdiskussion 

Kritiskt tänkande hos pedagoger i bildämnet visar sig vara tämligen välutvecklat hos 

deltagarna i denna studie, (vilket kan ha att göra med mitt urval – alla pedagoger är 

intresserade av ämnet). Deltagarna uppvisar ett flertal strategier och verktyg och diskuterar 

hur de kan förbättra sin undervisning för att i högre grad inkludera kritiskt tänkande. Flera 

beskriver dessutom att bildämnet är särskilt lämpat för att utveckla kritiskt tänkande, något 

som också finns visst stöd för i internationell forskning.133 De arbetar alla, i olika grad, med 

undervisningsstrategier som kan stödjas ur ett normkritiskt perspektiv. Flera deltagare 
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använder sig av en självreflexiv blick och visar på förståelse att elevers möjligheter till att 

uttrycka sina tankar, frågor, åsikter med mera är kopplade till utveckling av det kritiska 

tänkandet och således, skolans demokratiuppdrag. Detta fann jag mycket intressant då jag 

innan undersökningen inte hade denna förståelse. 

Såsom bildämnet presenteras i denna studie blir det tydligt att ämnet har rör sig en bra 

bit från den traditionella idén om bild, som är präglat av teckning och rent tekniska 

färdigheter. För att bildämnet skall ha en mer kritiskt utvecklande funktion i skolan menar 

jag, att bilden behöver bli mer samtals- och diskussionsorienterad, än vad den är idag. 

Undervisning i bild behöver också ha fokus på att skapa trygghet och goda relationer 

samt stödja elevens individuella uttryck. Flera deltagare beskriver detta som grunden för att 

eleven ska kunna formulera och uttrycka en personlig åsikt och värdering, en synpunkt som 

jag finner mycket intressant och värdefull. Kanske skulle det behövas tydligare riktlinjer från 

skolans styrdokument för hur planeringen kan bli mer medveten och styras i en riktning där 

pedagogerna aktivt planerar för en undervisning som utvecklar kritiskt tänkande, i linje med 

de teman och strategier som visat sina konturer i denna undersökning.  

Den här undersökningens omfattning är ganska begränsad, mer omfattande studier skulle vara 

nödvändiga och skulle kunna hjälpa till att utveckla skolan och bildundervisningen. Den här 

studien gör inte anspråk på att beskriva hur pedagoger i bildämnet arbetar överlag, utan 

försöker ge en inblick i vilka förhållningssätt och strategier just dessa fem pedagoger återger 

för att stödja, ge inspiration och utveckla arbetet med kritiskt tänkande i bildundervisning.  

För att utveckla denna studie vore det till exempel intressant att följa bildlärare som får 

genomgå fortbildning i avsikt att förbättra kritiskt tänkande i undervisningen, för att se om 

och hur lärarens sätt att planera sitt arbete och utföra sin undervisning skulle förändras. Här 

skulle till exempel normkritisk pedagogik vara en av de arbetsmetoder forskaren skulle kunna 

tillämpa i planeringen av bilduppgifter som eleverna ska utföra. Det kan också innan dess 

vara nödvändigt att undersöka hur det egentligen förhåller sig i bildundervisningen idag. 

Förslagsvis en etnografisk studie av manifesterat kritiskt tänkande hos elever i 

bildundervisning eller en auktionsstudie.  

Gestaltningen, som inspirerats av temat trygghet som kom upp i intervjuerna, har hjälpt mig 

fördjupa min förståelse för hur viktig pedagogen är i relations- och trygghetsskapandet. 

Pedagogen behöver skapa ett tryggt rum, där eleven kan få växa och uttrycka sig själv. Jag 

upplever att min “kokong” belyser hur detta rum är avgörande för att en förvandling och ett 

växande hos eleven skall kunna ske. Jag vill i min kommande lärarroll arbeta för detta trygga 

rum, och jag vill använda mig av normkritik som en del i arbetet för det trygga rummet, så att 
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alla elever kan få frihet att vara sig själva i mitt klassrum. Det är först då, tror jag, som arbetet 

med skolans demokratiuppdrag och det kritiska tänkandet faktiskt kan utvecklas. 
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http://www.lasupp.nu/fordjupningsmaterial/normkritisk-pedagogik-normutmanande-metoder/ 

http:///4www.normkritiskpedagogik.se12203897 

http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/normkritik/ 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund 

http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/sven-eric-liedman-bildning-betyg-och-

demokrati/ 

http://www.sydsvenskan.se/2016-11-13/stormen-om-normen 

https://urskola.se/Produkter/179017-En-bok-en-forfattare-Tanka-fritt-tanka-ratt 

https://www.youtube.com/watch?v=nwi6EiTrufM 
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Bildförteckning 

Försättsbild: Fotograferad av Elin Engström, Skulptur, ”Trygga rum”. 

Isras bild; Fotografi av Isra. 

Sandros bild: Fotograferad av Elin Engström, elevarbete.  

Kims bilder; Fotograferade av Kim, elevarbete samt reklambild som användes som förlaga. 

Bilder i bilaga 2: Fotograferade av Elin Engström och Helena Hagegård 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Presentation/välkommen! 

Detta kommer att vara ett samtal där utgångspunkten är kritiskt tänkande i bildämnet i 

förhållande till styrdokumenten och våra uppfattningar om vad detta innebär för oss som 

pedagoger. 

 

Styrdokumenten 

Hur skall vi tolka och förstå de här direktiven? 

Har du tänkt något kring detta? 

Vad är ett kritiskt förhållningssätt för dig? 

 

Fotoelicitering 

Berätta om din bild eller ditt föremål. Varför har du valt denna bild eller detta föremål? 

 

Kritiskt tänkande i din undervisning 

Hur tänker du/ni att det är att arbeta med kritiskt tänkande, har du/ni några exempel på det? 

 

Kritiskt tänkande i bildämnet 

Vad tänker du/ni om att bildämnet skall utveckla elevers kritiska tänkande? Hur är bilden ett 

lämpligt ämne för det? 

 

Utveckling av kritiskt tänkande i bildämnet, idéer, möjligheter mm 

Hur skulle du/vi kunna planera för att stimulera kritiskt tänkande och på så vis förbättra 

arbetet med detta? 

 

Svårigheter och problem 

Upplever du att detta görs i bildundervisningen? Om inte- varför inte? Och om det görs hur 

görs det? 

Hur arbetar din skola för att utveckla detta i alla ämnen? 
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Bilaga 2 – Gestaltning 
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