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Abstrakt 
Mot bakgrund av bildämnets centrala innehåll där det tydligt framgår att eleverna ska få tillfälle till 
att “läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap” så är denna undersökning baserad på 
elevers egna kommentarer kring bilder och annan samtida konst.1  
 
Denna undersökning har som avsikt att diskutera konst ur ett elevperspektiv. Eleverna har i ett 
intervjusammanhang fått definiera vad de uppfattar som bra respektive mindre bra bildkonst 
samt fått chansen att beskriva vad de själva anser att det generella begreppet konst innebär. I 
samtalen med eleverna så har det diskuterats tekniker, färgval och uttryck, samt ifall det finns 
hierarkier i dessa element. Empirin har sedan analyserats utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv där yttre påverkan så som tradition och trender tas med i beräkningen.  
 
Undersökningens syfte är att få en inblick i elevers förförståelse kring konst för att kritiskt kunna 
reflektera och göra väl övervägda val i bildundervisningen som känns samtida och med tydlig 
koppling till den kultur vi upplever utanför skolans diskurs. 
 
Som gestaltande del till detta arbete har jag under intervjuerna låtit eleverna ge mig direktiv om 
vad för element som bör finnas med för att man ska uppleva en målning som bra, och utifrån 
dessa direktiv har jag målat en tavla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
Konst, Bildelicitering, Elever, Skola  

                                                 
1Sverige, Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.   
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1 Inledning 
När jag inledde den här undersökningen så var det med tanken om att undersöka elevers syn på 

konst, både den samtida och den äldre. Jag ville koppla samman deras föreställningar med dagens 

bildundervisning och titta på eventuella likheter och skillnader. Jag var nyfiken på vad eleverna 

har för generell uppfattning om konst, men också hur de arbetar med detta under bildlektionerna 

i skolan. Jag har själv ett stort intresse av all typ av konst och ville lära mig mer om vad eleverna 

har för tankar kring detta, i syfte att få inspiration till hur man bäst kan arbeta med både 

konsthistoria och den samtida konsten i den egna undervisningen. Som en slags research inför 

mitt arbete som lärare skulle man kunna säga.  

 

Jag har i denna undersökning genomfört intervjuer med sammanlagt 35 stycken elever ur årskurs 

åtta. Jag känner till dessa elever relativt väl då jag haft min verksamhetsförlagda del av 

utbildningen samt vikarierat på skolan som de går i under det senaste året, och därmed haft 

bildlektioner för dem ett antal gånger tidigare. Under lektionerna har jag hört eleverna ha 

diskussioner sinsemellan om varandras arbeten, ofta med kommentarer som “åh vad fint, hen 

kommer att få ett högt betyg” men också en del nedsättande ord som att vissa hade kunnat jobba 

bättre med uppgiften. Detta väckte en viss nyfikenhet hos mig; vad grundar sig dessa 

kommentarer på, och vad har eleverna egentligen för värderingar när det kommer till bilder och 

skapande? Jag började också att fundera kring när dessa värderingar uppstår, ifall det var ett 

isolerat fenomen kopplat till betygen eller om det sträcker sig till att gälla andra typer av bilder 

och objekt.  

 

Samtalen som skett under intervjuerna har handlat om konst som ett mer generellt grepp där 

eleverna har fått styra samtalet till det som de själva uppfattar är konst. Elevernas intryck har varit 

i fokus, och undersökningen syftar till att göra deras upplevelser av konst hörda.  
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1.2 Bakgrund 
Skolans bildundervisning syftar till att bland annat utveckla elevers förståelse för hur bildbudskap 

utformas samt ge kunskap om bilder i olika kulturer.2 För att göra detta så används ofta diverse 

visuella medier samt etablerade konstnärer som exempel vid diskussioner med eleverna, genom 

arbete med till exempel bildanalys.3 Detta tog jag fasta vid då jag genomförde intervjuerna med 

eleverna och lät dem samtala kring bilder som jag hade med mig.  

 

Då det konstnärliga fältet är omfattande så är det naturligtvis svårt att förstå vad det är som syftas 

på när jag skriver att eleverna har fått definiera vad som är konst. Grundtanken från min sida var 

att diskutera samtidskonst med eleverna, då det känns aktuellt att koppla till vad som sker just nu 

och vad de själva observerar att de upplever. Eleverna refererade dock vitt och brett till både 

fenomen som skulle kunna klassas som samtidskonst men också sådant som sträcker sig längre 

bakåt i tiden och kan kopplas till modernismen. Tanken var dock inte att diskutera termer eller 

epoker med eleverna, utan att låta dem själva få definiera begreppet konst med en öppen 

tolkning. För enkelhetens skull så vill jag dock förtydliga sammanhangen.  

 

Maria Carlsson, konstkonsulent och verksamhetsledare för Bohusläns Museum, beskriver i sitt 

Program för samtidskonst att trots att det inte går att definiera vad som riktigt är samtidskonst så 

finns det några punkter som karaktäriserar och tydliggör kategorin, bland annat;  

- konst som lyfter fram det som uppfattas som väsentligt i vår samtid   

- konst som diskuterar och problematiserar vår tids samhällsfenomen samt förhållandet 

mellan individ och samhälle. Konst som undersöker sociala relationer, företeelser och 

situationer, inte minst utifrån moraliska och etiska infallsvinklar   

- konst som utgår från ett konceptuellt och idébaserat förhållningssätt där idén bestämmer 

formen och materialet.4 

 

Samtidskonsten anses vara närbesläktad med nutidskonsten och kopplas i vissa fall samman till 

en och samma kategori. Det finns dock en viss skillnad, och den anses vara att nutidskonsten 

avser all konst som skapas av nu levande konstnärer, medan samtidskonsten som beskrivs ovan 

är mer konceptuell och knyter an till vår tids frågor.5 Tydligt är det dock att åsikterna kring 

benämningar och definitioner av de olika uttrycken varierar och har mycket med personliga 

uppfattningar att göra.  
                                                 
2 Sverige, Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.   
3 Lärarintervju 2017-10-13 
4 http://www.kulturivast.se/sites/default/files/konst_program_for_samtidskonst.pdf (Hämtad 2017-12-18)  
5 http://www.konstlistan.se/samtidskonst/ (Hämtad 2017-12-18)  
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De elever som uttryckligen under intervjuerna inte sade sig vara så bekanta med dagens samtida 

konst refererade istället mestadels till konstnärer som var aktiva under 1900talets första halva. De 

nämnde konstnärer så som Pablo Picasso, Henri Matisse och Edvard Munch, vilka används än 

idag som exempel i den samtida bildundervisningen.6  

 

Dessa konstnärer som eleverna nämnde var några av modernismens frontfigurer. Modernismen 

var en rörelse och konstteori som etablerades i början av 1900 talet och varade fram till år 1960 

och som tydligt präglade konstproduktionen efter sitt stora genombrott.7 Då rörelsen 

introducerades så ansågs konstnärernas sätt att måla revolutionerande. Tidigare hade man upplevt 

mängder av naturalistiska avbildningar men såg nu istället fram emot att överösas av nya intryck 

från flera delar av världen och med för tiden nya färgpaletter. Man målade expressivt, fritt och 

förenklat.8      

 

1.3 Syfte  
Undersökningens syfte är att få en inblick i elevers förförståelse och syn på konst för att jag i mitt 

arbete som bildlärare enklare ska kunna tillgodose elevernas behov i relation till kunskapskraven.  

 

Genom att låta eleverna få definiera konst samt specificera kvalitéer hos olika bilder så 

underlättas arbetet med planering av uppgifter för eleverna, då man på förhand är medveten om 

deras visuella referensram. Förståelsen kring detta som undersökningen medför hoppas jag kunna 

leda till aktiva val och en större medvetenhet vid planering och urval av exempelvis 

inspirationsbilder, vilket i sig förhoppningsvis gör att undervisningen upplevs aktuell och samtida 

för eleverna.  

 

Undersökningen motiveras av nödvändigheten att finna eventuella glapp mellan den samtida 

bildundervisningen och elevernas uppfattning av konst för att få stöd att överbrygga dessa 

diskurser så att de enklare ska kunna relateras till varandra i koppling till bildämnets läroplan.  

 

                                                 
6 Lärarintervju 2017-10-13. 
7 Nationalencyklopedin, modernism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/modernism (hämtad 2017-12-
27) 
8 https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/utstallningar/verk-fran-moderna-museets-samling-1900-1920/ 
(Hämtad 2017-12-18)  



8 

1.4 Frågeställning 
- Vad anser elever är  konst?  

- Vilka värderingar uppkommer i elevers samtal om bilder?  

2 Empiri 
Empirin består av ljudupptagningar från kvalitativa intervjuer gjorda med grundskoleelever i 

årskurs åtta. Intervjuerna var strukturerade och genomfördes med förberedda frågor samt 

bildelicitering som huvudmetod, men höll ett öppet klimat där spontana underfrågor även kom 

till. Materialet ljudinspelades och har bearbetats genom att transkriberas och därefter analyserats 

genom diskursanalys. Intervjuerna och bildeliciteringen beskrivs mer utförligt under 

metodkapitlet.  

 

Några av frågorna som ställdes under intervjuerna utgör också empirin för gestaltningen som är 

kopplat till detta arbete.  

3 Urval och avgränsning 
Undersökningen är förlagd till en grundskola i Stockholms innerstad. De intervjuade deltagarna 

är sammanlagt trettiofem stycken elever som tillhör årskurs åtta och den klara majoriteten av dem 

har gått tillsammans sedan mellanstadiet. Uppskattningsvis så är ca 90% av dem uppvuxna i 

Stockholms kommun. Eleverna intervjuades i grupper om tre eller fyra stycken åt gången och det 

inspelade materialet blev totalt sex timmar. Även elevernas bildlärare som också  är mentor till de 

flesta av de deltagande eleverna intervjuades.  

 

Intervjuerna startades med att diskutera konst som ett generellt begrepp för att sedan smalnas av 

till att handla mer specifikt om bildkonst. Vid bildeliciteringen som var den valda metoden för 

intervjuerna så valde jag att endast ha med fotografier av målerier eller teckningar föreställande 

människor.  Detta för att förenkla samtalet med eleverna då jag antog att det skulle bli enklare att 

peka ut metoder och måleriska tekniker då faktorer som motiv redan var begränsat. Jag valde ut 

sju stycken bilder av varierande konstnärer och i olika tekniker att diskutera om. Innan 

intervjuerna startade så kontrollerade jag att ingen av eleverna kände igen bilderna sedan tidigare, 

detta för att kunna diskutera dem utan att ha förkunskaper om konstnärernas identitet eller status 

som eventuellt hade kunnat påverka elevernas åsikter.  
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4 Metod 

4.1 Kvalitativa Intervjuer    
Jan Trost beskriver i sin bok Kvalitativa Intervjuer att ett intervjusammanhang kan klassas som 

kvalitativt när syftet är att förstå, till skillnad från en kvantitativ analys som behandlar större 

grupper och strävar efter att få en överblick. Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer som 

metod så försöker forskaren att förstå en liten grupp av människors uppfattning eller reaktion 

kring någonting.9  

 

Intervjuerna som jag har genomfört med eleverna anser jag är kvalitativa, då jag enligt Trosts 

beskrivning syftar till att förstå elevernas värderingar kring konst. Intervjuerna som jag genomfört 

har även varit strukturerade, med vilket menas att jag har utgått ifrån några i förväg formulerade 

frågor, men även låtit spontana underfrågor komma till när tillfällena har tillåtit det. Trost menar 

att om forskaren håller sig till ett fåtal frågeområden som är planerade i förväg så kan därmed 

intervjun också kallas för strukturerad.10  

 

Intervjuerna har varit så kallade gruppintervjuer om tre eller fyra stycken deltagare åt gången. Jag 

ville ge eleverna en chans att diskutera med varandra om deras respektive uppfattningar kring 

konst för att själv få en uppfattning om de höll med varandra i en gruppsituation eller om deras 

värderingar skilde sig åt. Detta hade av uppenbara skäl inte fungerat om jag istället hade intervjuat 

dem en och en åt gången.  

 

Frågorna som ställdes till eleverna finns längst bak i uppsatsen som Bilaga 2.  

 

 

4.2 Etik   
Undersökningen har genomförts med Vetenskapsrådets etiska principer i åtanke.11 Alla deltagare 

har blivit väl informerade om intervjuprocessen och vad undersökningen syftar till, och hålls 

oigenkännbara i uppsatsen. Jag är medveten om att deltagarnas svar kan ha påverkats av varandra 

då eleverna blev intervjuade i grupp, och att de också kan ha svarat så som de har trott att jag 

förväntar mig. Svaren analyseras därför med detta i åtanke.  

 

                                                 
9 Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur, s. 32.  
10 Ibid., s. 42.  
11 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet, s. 6.  
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De etiska principer som Vetenskapsrådet presenterar är fyra stycken huvudkrav:  

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om projektets syfte och vilka 

villkor som gäller för att delta i undersökningen. Detta har gjorts genom att eleverna samt deras 

målsmän i god tid innan intervjuerna blivit informerade både genom samtal och mejl.  

 

Samtyckeskravet innebär att endast de deltagare som vill delta i undersökningen får lov att göra 

det, vilket är fallet i detta projekt. Även godkännanden från elevernas målsmän har inhämtats 

innan intervjuerna med eleverna genomfördes.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om de deltagande personerna ska förvaras 

och användas på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. Detta har säkerhetsställts 

genom att inget av deltagarnas namn eller uppgifter har i denna undersökning återgetts på ett 

sådant sätt att personerna är igenkännbara. Inte heller materialet, varken det inspelade eller 

transkriberade, finns att tillgå för andra människor än för mig själv.  

 

Det sista kravet av de etiska principerna är Nyttjandekravet och det handlar om att det insamlade 

materialet som uppgiftslämnarna delgett endast får användas för forskningsändamål, vilket gäller 

även i detta sammanhang. Inget av det insamlade materialet som jag har fått tillgång till genom 

intervjuerna med eleverna har använts eller kommer att användas på något annat sätt än till denna 

undersökning.   

 

4.3 Bildelicitering   
Under intervjuerna användes bildelicitering som huvudmetod. Detta är en metod som används 

bland annat inom bildpedagogik och visuell kommunikation, där forskaren samlar information 

från informanterna genom ingående samtal utifrån bilder.12 Metoden innebär att intervjun och 

samtalet kretsar kring en eller flera bilder som intervjuaren har med sig vid intervjun. 13  

 

De sju bilderna nedan var de bilder som eleverna fick tillgång till att diskutera om och som 

intervjuerna fördes runt. I ett försök att presentera någon form av bredd så valde jag att ta med 

bilder som skilde sig mycket åt från varandra. Bland dessa bilder så finns oljemåleri, 

blyertsteckning, akvarell, tusch, akryl och kol representerat. Urvalet av bilderna gjordes genom 
                                                 
12 Rose, Gillian (2012), Visual methodologies. London: Sage Publications Ltd, s. 304. 
13 Eneroth, Bo (1984). hur mäter man vackert? – Grundbok i kvalitativ metod. Stockholm: Akademilitteratur, s. 114.  
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eftersökningar på diverse sociala medier så som bland annat Pinterest.com och Instagram.com. 

Konstnärerna som har skapat dessa bilder och målningar är Agnes Cecile, Marlene Dumas, 

Dominic Beyeler, Kaspian Shore, Oskar Korsár, Ashley Oubré och Sara-Vide Ericson. 14  

 

 

   
 

 

4.4 Diskursanalys  
Begreppet diskurs (franska discours ’samtal’, ’yttrande’, ’tal’) bygger på uppfattningen att vårt 

förhållande till verkligheten uttrycks genom många olika diskurser, och att det är diskurserna som 

styr vår verklighetsuppfattning då vi är fångade i den. Våra ord och tankars innebörder styrs av de 

vedertagna uppfattningar som ingår i diskursen vi befinner oss i, och missförstånd eller 

oförståelse uppstår om vi i vår kommunikation med andra ”inte befinner oss i samma diskurs”.15  

 

Intervjuerna som denna undersökning är baserad på syftade till att försöka reda ut var elevernas 

varierande uppfattningar om konst härleder ifrån. Skolsammanhanget står för en diskurs, men 

utöver det så är det annars svårt att veta vilka andra sammanhang som eleverna befinner sig i och 

därmed hämtar sin övriga kunskap ifrån. Genom att analysera det empiriska materialet diskursivt 

så blir det enklare att förstå och kunna härleda elevernas uppfattningar kring konst och varför de 

tycker som de gör.  

                                                 
14 Namn, titel och storlek på verken beskrivs under bildförteckning på sida 30.  
15 Nationalencyklopedin, diskurs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskurs (hämtad 2017-12-27) 
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Inom diskursanalysen lägger man då fokus på hur det inom diskurser skapas sanningseffekter 

som är varken sanna eller falska. En diskurs är en slags ideologi av en organiserad samling idéer, 

och diskursanalysen försöker ta reda på hur idéerna skapas och fungerar i praktiken. 

Diskursanalysen studerar hur språket används för att skapa, bevara och förstöra olika sociala 

band och är i linje med den postmoderna föreställningen att människans värld är socialt och 

språkligt konstruerad.16 Då sättet vi talar på och om någonting är centralt för att genomföra 

denna typ av analys så valde jag att ljudinspela eleverna under intervjuerna för att undvika 

eventuella missar i formuleringarna som annars lätt hade kunnat förbisetts.  

 

Diskurser inte bara bidrar med att forma och omforma sociala strukturer och processer utan 

också speglar dem. 17 Diskursanalysen har därför i detta sammanhang använts för att undersöka 

elevernas uppfattningar kring hur och varför de upplever vissa bilder som bättre än andra.  

 

 

4.5 Gestaltning  
Som en del av intervjuerna så bad jag eleverna om tips för att göra en bra tavla. Jag ville skapa ett 

verk som är vackert enligt deras uppfattning om hur ”bra konst” ser ut, som ett led i 

undersökningen kring hur de uppfattar konst och vilka kvalitéer som avgör om en bild är bra. 

Deras tips har jag sedan transkriberat och sammanställt för att slutligen måla en tavla. Under 

denna del av arbetsprocessen så har jag tittat på konstnärsduon Komar och Melamid’s tidigare 

arbeten då de arbetade med en serie tavlor på liknande sätt.18  Mer om gestaltningen och dess 

arbetsprocess finns under Bilaga 1.  

 

.   

                                                 
16 Kvale, S & Brinkmann S (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB, s. 244. 
17 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 66.  
18 Dia Art Foundation, “Komar + Melamid: The Most Wanted Paintings”. https://www.diaart.org/program/exhibitions-
projects/komar-melamid-the-most-wanted-paintings-web-project (Hämtad 2017-11-15) 
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5 Teori och tolkningsram 

5.1 Socialkonstruktion  
Socialkonstruktionismen är en teoretisk inriktning som hävdar att kunskap tillsammans med 

andra aspekter av verkligheten är socialt konstruerat och byggs upp i interaktion med andra 

människor.19 Teorin hävdar att det inte finns en objektiv och sann uppfattning om verkligheten, 

utan istället bygger vi våra egna versioner av verklighet mellan oss. All kunskap som vi bär på 

härleder från ett eller ett annat perspektiv, och är alltid i tjänst av vissa intressen snarare än 

andra.20 Dessa antaganden som Vivienn Burr beskriver i sin bok Social Constructionism anser hon 

definierar socialkonstruktionismen:  

 

- Att ingen kunskap kan tas för givet att vara den objektivt sanna  

- Att all världsuppfattning är kulturell och historiskt specifik  

- Att kunskap skapas genom interaktion mellan människor  

- Och att all kunskap leder till sociala handlingar. 21 

 

I koppling till denna undersökning så är det centralt att därmed undersöka var elevernas 

uppfattning om konst kommer ifrån, och vilken uppfattning som de konstruerar mellan varandra. 

Genom att koppla an elevernas värderingar av konst med deras förkunskaper samt den kunskap 

som de erhåller via bildundervisningen så är det enklare att förstå varför eleverna resonerar så 

som de gör.  

 

Elevernas svar relateras till omgivande faktorer så som bildundervisningen men också till 

diskussionerna som eleverna för med varandra kring kvalitéer i sina egna arbeten. Inom 

socialkonstruktionismen så är språket i synnerhet viktigt, då vi både påverkar och påverkas av 

uttrycken vi använder.22 Därigenom blir det extra centralt att titta på elevernas diskussioner som 

de för med varandra under intervjuerna då deras uppfattningar kan komma att spegla varandra.  

 

 
 

                                                 
19 Nationalencyklopedin, konstruktionism.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism (hämtad 
2017-12-27) 
20 Burr, V. (2015). Social constructionism. (Third edition.) London: Routledge, s. 9.  
21 Ibid., s. 2.  
22 Ibid., s. 5.  
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6 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som jag har valt att ta med i detta arbete kommer av dess relevans kring 

kopplingen skola och samtidskonst. Samtliga källor som detta arbete grundar sig på behandlar 

undervisning inom konst och hantverk, samt tar upp hur man tidigare har arbetat med detta inom 

olika pedagogiska forum. Detta är såklart relevant för denna undersökning då det inte är möjligt 

att blicka framåt utan att först ha undersökt det förgångna inom samma diskurs.  

 

Frida Lindberg har tidigare skrivit en uppsats som heter är det viktigt att lära sig teckna? som jag har 

studerat i samband med det här arbetet. I den inleder hon med att berätta om hur traditionerna 

från den äldre teckningsundervisningen lever kvar och gör tydliga avtryck i dagens 

bildundervisning trots förnyade läroplaner.23 Hon hänvisar vidare till Gunnar Åsén och Sten 

Petterssons avhandling inom ett närliggande ämne som menar på att föreställningar kring hur 

dagens bildundervisning ska bedrivas bär på traditioner från den gamla teckningsundervisningen. 

Detta menar dem är ofta dolt för lärarna själva då de arbetar inom en diskurs som håller hårt 

grepp om det som har varit och där det även verkar förekomma bristande resurser för att kunna 

utveckla ämnet vidare.24  

 

I Sverige har vi inom bildundervisningen samtalat kring visuella kulturer som ett begrepp sedan 

det användes för första gången i Lgr80. Bildundervisningen beskrevs då som ett språkämne med 

tydlig tyngd på ämnets kommunikativa aspekt, vilket även återfinns i Lgr11.25 Vi har varit 

medvetna om vikten av att samtala kring de visuella kulturer som vi återfinner i samhället 

omkring oss under en längre tid, och vet om att vi inte enbart kan begränsa oss till skolans egen 

diskurs för att lära ut kunskap om bilder och dess betydelser.  

  

Anna Jonsson Widén har skrivit en avhandling som handlar om bildlärares olika sätt att 

inkorporera samtidskonst i sin undervisning. Hennes undersökning tar plats i Umeå, men är 

ytterst relevant även för Stockholmsområdet. Widén tar upp olika strategier som deltagarna i 

hennes undersökning har använt för att arbeta med att överbrygga mellan samtidskonsten och 

undervisningen, men hävdar också att det inte är helt problemfritt.26 Ofta är det ett flertal 

                                                 
23 Lindberg, F (2016), Är det viktigt att lära sig teckna? En undersökning om bildlärares ämneskonception. Kandidatuppsats, 
institutionen för bildpedagogik, Konstfack, s. 9-11.  
24 Pettersson, S & Åsén, G (1989), Bildundervisningen och det pedagogiska rummet: traditioner, föreställningar och 
undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i grundskolan. Diss. av båda förf. Stockholm: Stockholms universitet, s. 
94.  
25 Sverige. Skolverket (2015). Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm: Skolverket, s. 22  
26 Jonsson Widén, A. (2016). Bildundervisning i möte med samtidskonst: bildlärares professionella utveckling i olika skolformer. 
Diss. Umeå: Umeå Universitet, 2016. Umeå.  
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faktorer så som bristen av sammanhängande tid, att som ensam lärare hantera stora grupper av 

elever med mera som anses vara begränsande. Detta medför att det blir svårt att ta sig ut och 

uppleva kultur utanför skolans kontext menar hon på. Hon nämner även att det kan vara 

problematiskt att som ensam ämnesföreträdare, vilket flertalet av hennes deltagare i 

undersökningen är, få inspiration till hur man kan arbeta med samtidskonst under bildlektionerna 

då man inte har en kollega att bolla idéer tillsammans med.27 Några av de verktyg som hennes 

deltagare dock funnit gynnsamma är användningen av digital utrustning så som bärbara datorer 

och Ipads. Detta menar hon har medfört att bildlärarna enklare kan ladda ner samtida bilder och 

exempel från internet, eller streama film som annars kanske inte finns hos biblioteken, för 

eleverna. Att även koppla an till nutida händelser blir enklare tack vare den digitala utrustningen, 

och en av deltagarna nämner den internationella händelsen kring den franska satirtidningen 

Charlie Hebdo som en chans att diskutera konst och dess inverkan på människor. Deltagarna 

uppger att det på många sätt blir direkt svårt att hålla sig samtida utan digital utrustning i 

klassrummen.28 

 

Under det gestaltande arbetet 

som är ett komplement till 

denna uppsats så har jag tittat 

på den ryska konstnärsduon 

Komar och Melamid som 

mellan åren 1994 till 1997 har 

arbetat med att skapa de mest 

respektive minst omtyckta 

målningarna i olika länder 

utifrån undersökningsresultat 

som professionella 

omröstningsföretag har 

genomfört. De har då låtit  

dessa företag genomföra omröstningar med upp till 1000 deltagare per land och utifrån frågor 

kring färg, form och motiv låtit majoriteten styra hur deras målningar slutligen har sett ut.29 Detta 

är en snarlik metod mot den som jag använt mig av i mitt gestaltningsarbete tillsammans med 

                                                 
27 Ibid., s. 112 – 114.  
28 Ibid., s. 115-122. 
29 Dia Art Foundation, “Komar + Melamid: The Most Wanted Paintings”.  https://www.diaart.org/program/exhibitions-
projects/komar-melamid-the-most-wanted-paintings-web-project (Hämtad 2017-11-15) 

Komar och Melamid, ”UNITED STATES: MOST WANTED 
PAINTING”(1994)  
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eleverna på grundskolan där intervjuerna har hållits. Till skillnad från Komar och Melamid’s 

arbeten så har jag dock inte försökt att komponera en sammanhållen bild baserad på elevernas 

svar, utan arbetat mer med att få in alla olika element som eleverna velat ha med i en mer lager-

på-lager-baserad metod.    

 

7 Bearbetning och analys 
När eleverna bjöds in till intervjun så hade de tidigare blivit informerade om hur intervjun skulle 

gå till och vilka typer av frågor som skulle ställas. De fick veta att det handlade om deras syn på 

konst i och utanför klassrummet, att de skulle intervjuas i grupp och att jag skulle spela in 

samtalet genom en ljudupptagning. Mitt intryck av de elever som jag intervjuade var att de var 

avslappnade och svaren som de gav var från deras egna åsikter. Dock så märkte jag att några få av 

de deltagande eleverna gav mig motfrågor i ett försök att förstå vad det var jag ville ha fram av 

dem. I dessa fall var jag noggrann att påpeka att det var deras tolkningar av frågorna som stod i 

centrum och att jag oavsett maktposition inte hade något rätt svar färdigformulerat. Deras 

personliga tolkning av konst var det som var viktigt i dessa samtal.  

 

7.1 Vad är konst?   
För att kunna diskutera elevernas syn på olika kvalitéer inom bildkonst vid bildeliciteringen så var 

det först viktigt att etablera en förståelse för vad deras uppfattning om konst egentligen är. 

Eleverna fick därför under intervjuerna beskriva vad som är konst för dem och var de stöter på 

konsten någonstans. Frågan är medvetet väldigt öppen för tolkning, då jag ville få en inblick i 

deras generella syn på konst innan vi gick vidare till att diskutera bildkonsten specifikt.  

 

Samtliga nio intervjugrupper började med att nämna några klassiska termer så som måleri och 

skulptur, och vissa nämnde även fotokonst. Det är dessa som de har stött på tidigare i 

sammanhang där det har talats om konst, och de är medvetna om att teknikerna sträcker sig långt 

bakåt i tiden. De nämner konstnärer som Pablo Picasso och Leonardo Da Vinci, vilka båda har 

kommit på tal i deras undervisning men också som de stött på från tv dokumentärer eller nämnts 

som exempel av andra vuxna.  

 

När eleverna talar om skulpturer så nämner de att det är någonting som de vet är konst, men som 

de sällan tänker på själva. När jag frågade dem var de ser dessa skulpturer någonstans så tänkte de 

allra flesta efter väldigt länge innan de svarade. En elev beskrev det som:  
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Elev 1 – Det finns ju ofta skulpturer och statyer och sånt i stan, så det är väl konst. Men det är 
inte jätteofta som man tänker på dem, det brukar inte jag göra så mycket, för oftast så är de bara 
gråa och tråkiga  
Elev 2 – De är ju inte så mkt ”hej här är jag”  
Jag – De smälter mer in..?  
Elev 1 + 2 – Aaa  
Elev 2 – Speciellt om man har gått förbi många gånger, då ser man knappt att de är där.  
 
 

De är alltså medvetna om att skulptur är en konstart för att någon har berättat det för dem, men 

tänker inte på det som konst när de väl ser skulpturerna framför sig. Tydligt är det dock att 

många av eleverna ofta relaterar konst till saker som egentligen brukar betecknas som utanför det 

konstnärliga fältet, men som kommunicerar med sin publik på ett eller ett annat sätt. Saker som 

de nämner som konst är matlagning och presentation av mat, lås som människor satt fast i broar, 

annonser på mjölkkartonger och så vidare. Det är tydligt att de kopplar konst till kommunikation, 

vilket i sig kan kopplas till bildämnets läroplan som säger ”Vi omges ständigt av bilder som har till syfte 

att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och 

bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom 

att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga”.30  

Eleverna tolkar konst som någonting kommunikativt för att det är vad de har fått lära sig under 

bildlektionerna, att motivera sina uppgifter och förklara varför de har tänkt på ett visst sätt. En 

elev nämner smink och sin egen image som konst:  

 
Elev 1 – smink! Det är konst. Alltså när folk typ gör såhär, när man använder typ eyeliner såhär, 

och folk gör typ detaljer, att man tänker göra typ som en bild, eller känsla i färger och såhär 

former och streck och typ grejer, vad man gör. Det blir typ också konst, för man ritar ju i princip, 

fast på ansiktet. Alltså en sminkning som är helt kolsvart, eller mörka färger, och liksom så, det 

kan ju upplevas som typ dystert och ledset, medan någonting som är typ såhär…jag vet inte. Man 

kan göra typ såhär en höstig grej att man använder typ orangea färger och typ bruna och sånt.. 

och om du typ känner dig nere en dag, så kanske man kan sminka sig till.. liksom relaterat till sina 

känslor. Man kan utrycka sig.  

 

Andra saker som eleverna nämner som konst men som faller utanför de traditionella konstarterna 

är händelser som är perfekt utförda. Som exempel så nämner de perfekta mål under en 

fotbollsmatch, eller att vara bra på att konversera och att kunna ge svar på tal.   

 

                                                 
30 Sverige, Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.   
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Elev 2 – Jag tycker typ fotboll, det är en konst.  
Elev 1 – Aa de håller jag med om.  
Elev 2 – Och det är jättefint när man, alltså lyckas uppnå perfektion som en fotbollsspelare som 
heter Ronaldinho. Det är konst när han spelar.  
Elev 1 – Jag håller med där, liksom när, när man lyckas såhär, när man gör någonting perfekt, och 
man uppnår såhär på ett sätt som man blir fascinerad av, då räknas det som konst. Och eftersom 
att man, någonting, som man själv gillar, som typ fotboll som vi nu gillar, så är det speciellt för en 
själv när man ser någonting hända i just det ögonblicket, för att, det är så speciellt. 
 

Kring frågan om vad som officiellt kan klassas som konst så finns det olika teorier. Anna Jonsson 

Widén skriver i sin avhandling om George Dickie och den institutionella konstteorin som han 

beskriver i sin bok The Art Circle. Hon sammanfattar Dickies teori som att konst är någonting 

som tillskrivs som betydelsefullt inom konstvärlden, någonting som har godkänts av 

institutionerna. Det kan beskrivas som att det som konstvärlden kallar för konst är konst.31 Jag 

har här bortsett från denna definition och låtit eleverna själva få bilda sin egen uppfattning.  

 

7.2 Bra bildkonst  
Efter att eleverna definierat vad som är konst för dem så gick samtalet över till att specificera 

kvalitéer kring bildkonst. Jag valde att diskutera kvalitéer och uttryck med eleverna för att göra 

det enklare för dem att peka ut speciella faktorer i bilderna som kan komma att visa sig vara 

avgörande för deras värderingar kring konst. Bildeliciteringen visade sig vara en väl lämpad 

metod för detta.  

 

Eleverna fick diskutera sju stycken olika bilder gjorda av olika konstnärer. De fick börja med att 

peka ut valfri bild som de ansåg var bäst och sedan motivera varför. Av dessa sju bilder så var tre 

stycken övervägande populära, och det som de tre bilderna hade gemensamt var att eleverna 

tyckte sig kunna relatera till dem och koppla ihop dem med andra upplevelser som de haft.   

 

Vid en punkt under intervjuerna så frågade jag om ens upplevelse av en bild påverkas av huruvida 

bilden är realistiskt utförd eller inte, och nästintill samtliga elever svarade att en bild inte behöver 

se verklig ut för att vara bra. Trots detta så är de tre bilderna som eleverna valde ut som de bästa 

också de bilder som är mest realistiska i sitt utförande av de sju som förekom under 

bildeliciteringen. De fascinerades av att konstnärerna hade målat så verkligt, och många av 

eleverna ifrågasatte om det verkligen inte var ett fotografi som jag i själva verket visade dem. 

Elevernas val av bilder visar att bildkonst som uppvisar specifika tekniska färdigheter är att 

föredra ur deras perspektiv, vilket skulle kunna kopplas till de tekniska färdigheter som eleverna 

                                                 
31 Jonsson Widén (2016), s. 55.  
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själva ska uppvisa under bildundervisningen för att få ett högt betyg. Majoriteten av de 

intervjuade eleverna nämner att många av deras uppgifter är sammanlänkade med avbildningar 

där målet är att få till det så realistiskt som möjligt, och därigenom kan deras egna upplevelser av 

bildundervisningen också kopplas med deras val av bilder under bildeliciteringen.  

 

Ashley Oubré’s målning ( till höger) var den bild som fick mest beröm av eleverna. De ansåg att 

den var känslomässigt tolkningsbar, det vill säga att de själva kunde applicera olika slags känslor 

på den och ändå anse att bilden kunde tänkas representera de olika känslorna.  

 

En del nämnde att bilden skulle kunna vara ett 

skivomslag, eller fungera som reklam för en film. De 

kunde alltså koppla bilden till saker som de tidigare sett, 

och detta verkade ha stor betydelse för att eleverna skulle 

kunna tänkas uppskatta den. Mest gillade eleverna att 

bilden uppfattades så verklig. När de frågade om bilden 

var ett fotografi och jag nekade så blev den majoriteten 

av elevernas självklara val på frågan om vilken av 

bilderna som var bäst.  

 

Elev 3 – Jag tycker om att den är svartvit, det tycker 
jag är fint. Och sen att den är väldigt clean, och att det 
inte är så himla mkt, det är inte så jättestora 
kontraster. Det kan vara fint ibland men ibland tycker 
jag det är lite finare, till exempel på porträtt kan jag 
tycka att det är finare när det inte är så stora 
kontraster i bilden. Att det liksom, de mörkaste skuggorna är hyfsat ljusa och det ljusaste är inte 
så, det är liksom inte helt vitt. Så det tycker jag, att det är fint. Den känns väldigt noggrann men 
väldigt många små skuggor liksom.  
Elev 1 – Den här var så bra för att den inte ens har mycket saker i bilden.  
Elev 2 – Så man kan tänka vad den kan betyda. 
 
 

Andra saker som eleverna nämnde som positiva var avsaknaden av andra objekt och delar i 

bilden. De flesta av deltagarna uppskattade att den var ”enkel”, att det inte finns någonting annat 

att titta på än den centrala mittpunkten som människan i bilden utgör. Detta verkade dock vara 

någonting som delade deltagarna, då några av dem tyckte att bilden blev lite intetsägande då de 

ansåg att det räckte med att titta på bilden i några få sekunder för att se vad den föreställde.  

 

Ashley Oubré, “Nehr” (2010). 
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En annan av de tre bilderna som var mycket uppskattad var denna målning gjord av Kaspian 

Shore (till höger). Även här gjorde eleverna tydliga kopplingar till vad de sett innan, främst 

kopplade de denna målning till filmer som behandlade något slags sagotema. De nämnde även att 

målningen kändes väldigt svensk med träden och vattnet i bakgrunden. Detta tolkade jag som 

någonting positivt från deras sida då de uttryckligen kopplade an målningen till något som är 

bekant för den sedan tidigare.  

 

Elev 2 – Jag får en bild i huvudet av barnen i bullerbyn, 
typ när de ska fiska kräftor, när de åker och fiskar och så 
bor dom på en ö och så ser det ut typ såhär.. såhär 
vackert. Alltså jag vet inte, jag tyckte den här var fin.  
Jag – så du tycker att du kan relatera till den? 
Elev 2 – jaa, och jag blir lycklig av bullerbyn för det 
påminner om min barndom  
 

Flera av eleverna nämnde de måleriska dragen i 

bilden, så som utformandet av håret vilket de tyckte 

såg väldigt ”verkligt och snyggt ut”.  Färgmässigt 

verkade de också gilla den, då de kommenterade de 

kalla tonerna som de uppfattade som behagliga att 

titta på. De hävdar också att människan på bilden har 

vackra ögon och ser väldigt snäll ut, och att det finns 

ett lugn i bilden som gör att man känner sig tillfreds 

när man tittar på den.  

 

Precis som med Ashley Oubrés bild så uppfattade de även denna målning som ”verklig”. En elev 

påstod att när hen kom in i rummet och såg bilden för första gången så antog hen att det var ett 

fotografi och inte en målning.  En annan elev kommenterade de pastellfärgade partiklarna i 

bildens bakgrund som ett störande moment, och önskade att konstnären hade uteslutit dessa från 

målningen. Hen ansåg att bilden hade sett mer realistisk ut utan partiklarna, vilket jag tolkar som 

en värdering om att realistiska avbildningar är bättre än att ha mer fantasifulla inslag i en målning.  

 

 

Kaspian Shore, ”Mon Coer Fragile” (2017).  
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Den sista av de tre mest populära 
bilderna var denna akvarellmålning gjord 
av Agnes Cecile (till höger). Samtliga 
elever som tyckte att denna bild var bäst 
av de bilder som de fick välja mellan 
hävdade att denna målning tydligt 
förmedlar någonting, och att det var lätt 
att förstå vad konstnären ville få fram. 
Eleverna pratade mycket om symboliken 
som de tycktes se i bilden. Att det ser ut 
som att människan på bilden blöder ur 
näsan till exempel, och att hon ser ledsen 
och trött ut.  

 
Elev 4 – Man ser typ budskapet ganska tydligt, och liksom vad som den vill förmedla typ, att den 
är väldigt såhär, en stark bild.  
Jag – Vad tror ni att personen vill förmedla med bilden? 
Elev 1 – Någon som är sårad, eller mår dåligt. Hon ser ju inte glad ut. Hon ser ledsen ut och sen 
ser det ut som att hon har sår i ansiktet  
Elev 3 – Och sprickor och såhär, blöder i näsan.  
Elev 1 – Och så ser hon ganska allvarlig ut, hon ler inte.  
Elev 2 –Den var lite speciell, målningen. Det var inte bara liksom, självporträtt, så. Den var lite 
speciell i sig.  
Jag – Vad är det som gör att den är speciell då?  
Elev 2 –Man kommer ihåg den, den är annorlunda.  
 

 
Trots den uppfattade sorgsenheten som eleverna tyckte sig finna i bilden, och det faktum att 

personen blöder, påverkade emellertid inte elevernas uppfattning om att bilden var bra. De 

nämnde även de vita ”trådarna” som ligger som ett lager över bilden, och ansåg att det gav bilden 

någonting speciellt som de andra bilderna inte hade. Annat som de nämnde var även den 

intensiva blicken som människan på bilden har, då flera av eleverna tyckte att det såg ut som att 

människan tittade på dem där bilden låg på bordet.  

 

Elevernas uppfattning om skadorna som människan på bilden tycktes ha tolkade de i detta fall 

som någonting bra. Detta var dock något som senare blev tydligt i kontrast till en annan bild som 

diskuterades och som också innehöll tecken på sorg och skada, men som eleverna uppfattade 

som den raka motsatsen till Agnes Cecile’s bild.  

  

Agnes Cecile, ”coldberry” (2012). 
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7.3 Sådant som de inte förstår    
För att enklare förstå vad eleverna har för värderingar kring bildkonst så försökte jag att 

kontrastera förgående fråga genom att fråga dem vilken utav bilderna som de gillade minst och 

sedan motivera varför.  

 

En av bilderna var i klar majoritet när det 

kom till denna punkt, och det var denna 

teckning av Oskar Korsár. Eleverna 

talade mycket om symbolerna i bilden, 

sakerna som de såg fanns med, och hur 

bilden var tecknad. De pekade ut olika 

element så som döskallar och hur figuren 

i bilden är utformad med en mager kropp 

och oproportionerligt långa ben som 

några av de saker som eleverna noterade 

mest. De ansåg sig få obehagskänslor av de olika delarna som finns med i bilden, vilket i sig 

gjorde att de inte tyckte om den. De nämnde även andra symboler som de uttryckligen 

konnoterade med ”dåliga” saker, så som ölburkar och kråkor. De uttrycker att detta är någonting 

som de tidigare har fått lära sig genom historier och berättelser är tecken på ”dåliga omen”, dock 

inte genom bildundervisningen men genom böcker och filmer som de har tittat på på egen hand. 

Då de kopplar dessa tecken från tidigare med någonting dåligt så transfererar detta över till att 

uppfattas på liknande sätt om just denna bild då dessa tecken återfinns även här.  

 

Elev 4 – Den här bilden gör mig väldigt obekväm. Jag tycker hon har lite läskig min. /.../ Det 
känns som att jag tycker att den här personen är läskig för att den är en lite mer äldre person som 
man bland annat kan se såhär skelettet på. Man kan känna liksom att hennes ryggrad sticker ut 
som in i helvete. 

 
Någonting annat som var tydligt hos eleverna och deras uppfattning om bilden var deras 

oförmåga att förstå sig på den, och att kunna relatera den till andra saker som de uppfattar som 

bra. De flesta av eleverna uttryckte tydligt att de inte förstod vad det var som konstnären ville 

förmedla, vilket verkade vara viktigt för eleverna.  

  

Oskar Korsár,”with light as companion” (2005). 
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Elev 2 – Den ser typ obehaglig ut. Det känns som att, okej kanske den har något sånt härnt starkt 
budskap, men ändå den förmedlar kanske inte in general till mig så blir jag typ… jag blir typ 
deprimerad och rädd när jag ser bilden  
Elev 1 – Man fattar inte heller vad dom vill för att det är liksom döskallar där men det är ändå typ 
såhär vid havet och han har djur och en tvättlina där med hans gamla kalsonger typ. Här är ett 
träd och här ser man ingenting av vad det är, och han bor typ dära (pekar på tältet i bilden), får 
han ens plats där liksom? (skratt) Jag har aldrig känt mig sådär, det är typ inget som finns på 
riktigt heller, eller alltså vem ser ut sådär? Jag kan säga att jag känner mig inte trygg när jag kollar 
på den. Eller tänk att stå här och ha den här omgivningen runt sig, det skulle inte kännas bra. Och 
då skulle inte jag vilja hänga nått sånt härnt, det här är inte konst. Jag skulle inte vilja hänga det här 
i min lägenhet.  
 
 

De talade även om sättet som bilden är tecknad på, och ansåg att den inte såg helt färdig ut. Detta 

verkade förstärka deras uppfattning om bilden som otydlig och därmed mindre bra. 

 
Elev 2 – Jag förstår inte riktigt den här bilden, jag förstår inte riktigt vad det är för något. Han ser 
väldigt läskig ut, och sen är det typ en uggla här och skelett liksom. Jag förstår inte riktigt vad det 
ska förmedla.. Och så är det lite oklart så man måste koncentrera sig, och sen ser det ut som att 
det kanske är öl här, typ nån fullgubbe som bor i skogen i sitt tält. Alltså den här är bara väldigt 
läskig tycker jag. Och sen så är det en kråka där, eller vad det är.  
Jag – Så det är sakerna i bilden som gör det läskigt? 
Elev 2 – Aa, och att det är oklart, och svartvitt, fast ibland, det här är ju svartvitt (jämför med 
Ashley Oubrés bild) fast jag kan se att det är klart. Det här är lite såhär suddigt och så.. 

 
 

7.4 I och utanför bildsalen  
Under intervjuerna så framkom det att den klara majoriteten av eleverna anser att bildämnet inte 

har en tydlig koppling till den konst som finns utanför skolans diskurs, eleverna ser det som två 

helt skilda saker. Eleverna anser att bildämnets huvudsakliga uppgift är att lära sig tekniker och 

metoder, och att det som de själva skapar är mer färgglatt och positivare än det som man kan 

finna på till exempel olika konstmuseum. Vidare anser de att den offentliga konsten som man kan 

se ute på stan uppfattas som striktare och mer med syfte att smälta in i staden som en del av 

utrymmet. De nämner även att de tror sig veta att konstnärer är “fria att göra som de själva vill”, 

till skillnad från dem själva, då deras uppgifters innehåll är baserade på Lgr11.  

 

Trots att de upprepade gånger under lektionerna arbetar med uppgifter som kan kopplas till både 

samtidskonsten och konsthistoria (som parafraser och liknande uppgifter) så verkar eleverna inte 

dra direkta kopplingar mellan det som de gör på undervisningen och det som de ser utanför 

skolan.    

 

De hävdar att man tänker på konst när man är i bildsalen för att man då befinner sig i den 

diskursen där man arbetar med och diskuterar om konst, men att så fort man lämnat det 
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utrymmet så uppfattar man inte konst på samma sätt. Några av eleverna nämner att konsten som 

finns i de offentliga utrymmena smälter in så mycket med omgivningen att man inte uppfattar det 

som konst, utan mer som ”någonting som bara finns där”. 

 
Elev 1 – Men alltså det här är väl mer, saker som man typ ska lära sig. Det handlar inte så mycket 

om att det ska bli vackra bilder, det är mer att man ska lära sig olika tekniker. Ser man graffiti på 

stan så är det inte menat att någon har försökt lära sig, här lär man sig ju typ att skugga, och rita 

såhär som vi gör nu med rutor och grejer. Det gör dom ju inte ute på stan, där är det ju mest 

såhär konst som någon har kladdat och så har det blivit typ fint.   

8 Tolkning och resultat 

8.1 Kommunicerande konst  
Under intervjuerna så vart det tydligt att eleverna föredrar bilder som de upplever ”talar till dem”.  

För dem verkar det vara svårt att tycka om någonting som har skapats i ett konstnärligt syfte ifall 

de inte förstår vad konstverket är menat till att kommunicera.  För dem verkar det inte heller 

viktigt ifall de har den “korrekta” tolkningen, det vill säga det som konstnären faktiskt syftat till 

att förmedla, så länge eleverna uppfattar att de själva kan dra egna paralleller mellan konstverket 

och någonting annat som de stött på och uppfattat som tydligt och bra.  

 

Det går att koppla detta till den Nationella Ämnesutvärderingen (2015) där det beskrivs hur 

bilder och objekt som produceras med manuella metoder fortfarande utgör majoriteten av arbetet 

inom dagens bildundervisning, och hur fokus verkar ligga på den färdiga produkten. Trots att 

arbetsprocessen och visuell kommunikation är framträdande i  Lgr 11 till skillnad mot de tidigare 

läroplanerna, så verkar många av de traditionella manuella metoderna  fortfarande hållas vid liv 

och mynnar då oftast ut i ett produktfokus.32 Detta skulle kunna förklara varför eleverna verkar 

ha svårt att uppskatta någonting som de anser är otydligt eller inte helt klart, som i exemplet med 

Oskar Korsárs bild där flera av eleverna hävdade att bilden inte såg helt färdig ut eller att de inte 

förstod vad den skulle representera. Eleverna själva verkar ha ett produktfokus, och det verkar 

vara viktigt att för dem att bilden är ”klar” för att de ska kunna uppskatta den.  

 

De vet att kommunikation är viktigt i bildämnets undervisning genom alla övningar och uppgifter 

som de har där de får presentera sina arbeten och motivera dem både muntligt och skriftligt. De 

är vana vid att få prata om sina uppgifter helt enkelt. Då mina frågor under intervjuerna till stor 
                                                 
32 Sverige. Skolverket (2015). Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm: Skolverket, s. 
31.  
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del sammanlänkade bildundervisningen med konstvärlden så kanske eleverna drog den snabba 

slutsatsen att det som gäller på bildundervisningen också gäller inom andra konstnärliga 

sammanhang, eftersom jag satte ihop diskurserna åt dem. Jag är medveten om att dessa tankar 

kan ha uppkommit just under tillfället jag frågade dem och de behövde fundera ut någonting 

relativt snabbt, då analysen av materialet visar att eleverna inte alls ser en tydlig koppling mellan 

bildämnet och konst. Dock anser jag att eleverna gav för många känslomässiga tolkningar av de 

bilder som diskuterades och motiverade sina svar för tydligt för att kunna vara en tillfällighet. De 

tycker helt enkelt att kommunicerande konst, alltså bilder som ”talar till dem” och som de 

upplever har ett budskap, är desamma som bra konst.  

 

Kommunikation är viktigt i bildämnet   Bild är konst   Konst är kommunikation  

 

8.2 Att kunna koppla  
Av de bilder som eleverna gillade mest under bildeliciteringen så kopplade samtliga elever ihop 

favoritbilderna med andra fenomen och arbeten som de tidigare sett och gillat. Det var många av 

eleverna som hänvisade till olika slags museum när de samtalade om bilderna, så som “en sådan 

här bild skulle man kunna se på fotografiska museet”, eller “den här skulle aldrig få hänga på moderna 

museet”. Vid bedömningen av ett verk så verkade det viktigt för eleverna att ha någon form av 

måttstock att jämföra verket med, och i detta fall blev måttstocken andra visuella bilder i 

varierande medier som eleverna tyckte påminde om bilderna under bildeliciteringen. Det kan vara 

så att eleverna är medvetna om att deras “måttstock” redan är godkänd av sin publik, exempelvis 

den välkända filmen “barnen i bullerbyn” som en av eleverna nämnde och kopplade till en av 

bilderna, och att det då är lättare för eleverna att ta till sig bilderna och uppskatta dem. Vid 

konstverk som de ej har sett innan och som de inte har någon koppling till så verkar det svårare 

att spontant känna att man tycker om verket. Istället visar sig snarare en viss skepticism hos 

eleverna vid dessa tillfällen.  

 

Detta skulle också kunna förklara varför eleverna favoriserade realistiska avbildningar under 

bildelicitering, trots att de innan hävdat att en bild inte nödvändigtvis behöver se verklig ut för att 

vara bra. Att använda verkliga människor som måttstock är väldigt tacksamt då vi har dem 

omkring oss hela tiden, och det blir därmed lätt för eleverna att avläsa hur nära ”originalet” som 

en avbildning ligger. Då de konstant ser hur människor faktiskt ser ut, och med tanke på att flera 

av deras skoluppgifter är avsedda att efterlikna original, så är det inte så underligt att eleverna 

väljer ut de mest realistiska bilderna som de bästa.  
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Det framkommer också att vilket typ av sammanhang som eleven kopplar samman bilden med är 

viktigt. En bild som påminner om ett positivt sammanhang som eleven upplevt som “bra” blir 

också enklare klassificerad som bättre än en bild som inte för med sig lika positiva associationer. 

Detta bör dock ses med vissa undantag, som målningen av Agnes Cecile tydligt visade. Där var 

det tydligheten i bilden som föll eleverna i smaken, då de kände att det tydligt kunde tolka bilden 

och därefter ta ställning för huruvida de värderade den som bra eller inte. 

 

9 Slutdiskussion 
Jag har funderat mycket på vad för typ av lärdom den här erfarenheten av att diskutera konst med 

eleverna kan ge mig som bildlärare. Hela grundtanken med arbetet var att få en större insikt i hur 

elever ser på konst och vad jag själv kan göra för att öppna upp den inkörsporten för dem. Hur 

kan jag själv bli bättre på att arbeta överbryggande mellan bildundervisningen och 

samtidskonsten?  

 

Detta är viktigt ämne inte bara för mitt egna intresses skull utan också för att majoriteten av 

eleverna vittnade under intervjuerna att de ser bildämnet och konst som två vitt skilda ting33. Jag 

har också tänkt en del på bildämnets status inom skolans diskurs, mycket med tanke på att många 

praktisk-estetiska lärare flera gånger tidigare har vittnat om att just deras ämne ofta faller bort 

inom skolan till förmån för de teoretiska ämnena. Det finns en tydlig länk mellan bildämnets 

status och den upplevda nyttan som ämnet gör, detta ser man tydligt i den Nationella 

Ämnesutvärderingen som visar att majoriteten av elever ur nionde klass anser att bild är ett roligt 

ämne med mycket skaparglädje men att det inte är så viktigt för fortsatta studier och yrkeslivet.34 

 

Anna Jonsson Widén skriver kring detta i sin avhandling kring samtidskonst i bildundervisningen. 

Hon menar på att skolans estetiska undervisningsämnen bör spegla den aktuella kulturen som 

elever och deras föräldrar upplever, annars kan skolan komma att ses som isolerad från det övriga 

samhället. Hon menar vidare på att utsagor som bygger på värderingar till slut kan ses som 

vedertagna sanningar ifall uppfattningarna inom den egna diskursen stagnerat och inte 

vidareutvecklas (genom att till exempel låta bli att fortbilda lärarna).35 I detta fall skulle det då 

                                                 
33 Elevintervju 2017-10-10 
34 Sverige. Skolverket (2015). Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm: Skolverket, s. 33 
+ 59.  
35 Jonsson Widén (2016), s. 15 + 16.  
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innebära att skolans estetiska undervisningsämnen inte bara anses utan då verkligen blir isolerade 

från resten av samhället.  

 

För att motverka detta så tror jag att det är viktigt att eleverna kan koppla ämnet till tiden utanför 

skolan, så att de bättre förstår poängen med varför de undervisas i ens ämne. Inte för att på något 

sätt skapa en generation bestående av bara konstnärer, men för att visa dem att vuxna människor 

också arbetar med det som de själva gör under bildlektionerna. Lika betydelsefullt som det är att 

lära av historien så är det också nödvändigt att få reda på vad som händer just nu inom specifika 

diskurser. Att vara medveten om vad som sker just nu inom samtidskonsten kanske kan visa sig 

vara inspirerande nog för vissa att själva vilja delta och bli en aktiv del av sammanhanget. Dock är 

det alltid nödvändigt att själv som lärare reflektera över vilken och vems historia som vi väljer att 

visa, då det kommer att prägla elevernas uppfattning om sin undervisning. Jag noterade under 

intervjuerna att de konstnärer som eleverna nämnde var bortgångna, enormt kända herrar, vilket 

fick mig motiverad till att vilja bredda spannet och visa mer. Det är viktigt att ha faktorer som 

varierande konstarter, kön och nationalitet på konstnären, status och så vidare i tanke när man 

väljer ut delar av både den samtida och den gamla historien.  

 

En annan sak som jag har insett under arbetets gång är hur viktigt det är att inte se sig själv som 

ensam kunskapsbärare inom sitt yrke. Jag behöver inte själv vara källan till all kunskap som 

eleverna kan lära sig, då de har mycket att lära av varandras värderingar och erfarenheter.  

Det känns viktigt att låta eleverna stå för en del av inspirationen, kanske kan de också lära mig 

någonting som jag själv kan ha nytta av? Under intervjuerna så blev det tydligt för mig att de vet 

så mycket mer om konst än vad man kanske skulle ha förväntat sig av en person i åttonde klass, 

och att den kunskapen får komma fram anser jag är centralt.  
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Bildförteckning 
Bilderna som användes under bildeliciteringen tillsammans med eleverna.  

 
 
 

Agnes Cecile, ”coldberry” (2012). Akvarell och tusch på 

papper. 30x23 cm.  

   

 

 

 

Marlene Dumas, “Naomi” (1995). Olja på canvas, 130x110 

cm,  

Foto: Peter Cox. Ägare: Stedelijk Museum, Amsterdam  

    
 

 

 

 

 

 

Dominic Beyeler, ”limited artprint sujet 03” (2016). 20x32 

cm.  

 

 

 

 

 

 

Kaspian Shore, ”Mon Coer Fragile” (2017). Tusch, akvarell 

och färgpennor på papper. 23x30 cm  
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Ashley Oubré, “Nehr” (2010). Grafit, kol och tusch på papper.  

28x35 cm  

   

 

 

 

 

Sara-Vide Ericson, ”while waiting III” (2015). Olja på papper. 61 x 

71 cm  

 
 
 
 

  
 

Oskar Korsár,”with light as companion” (2005). Tusch på papper.   
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Bilagor 

Bilaga 1    
Gestaltning 

Som en del av undersökningen så fick eleverna ge mig tips och direktiv om hur jag ska måla en 

“bra och snygg” tavla. Detta såg jag som ytterligare ett led i undersökandet av vad eleverna anser 

är bra bildkonst. Svaren jag fick var varierande och omfattade allt från material och tekniker till 

motiv och tolkning.  Slutresultatet blev en tavla av väldigt blandad karaktär målad på en 90 x 

120cm mdf-skiva.  
Jag har sammanställt elevernas svar i en tabell i oberoende ordning. 

 

 

Akryl olja, akvarell och 
pennor  

Färgblandningar med mycket 
övergångar och kontraster  

Färgglatt, nästintill neon, med 
stark kontrast mellan 
bakgrund och motiv  

Blanda varma och kalla färger  

Realistiskt och föreställande  Ha med inslag av både 
realism och fantasi i samma 
bild  

Frukter  Människor och ansikten, eller 
delar av ett ansikte  

Meningsfull bild med 
budskap. Ska ge tittarna 
någonting att fundera över. 
Mycket känslor!  

Svara på mina egna frågor i 
bilden  

Fotboll  Vatten - regn, flod eller hav  

Hitta på någonting nytt, “inte 
sånt som alla andra gör”  

Personligt, någonting som jag 
gillar, tycker är kul och brukar 
måla  

Regnbågsaktigt  Natur - djungel, palmer, träd 
och lianer. Tropisk regnskog.  

Sketchig och “plottrig” stil  Lager på lager  

Mycket detaljer  Enkelt  

Ett mäktigt, aktivt djur. Lejon, 
elefant, val, haj, isbjörn etc.  

Havsrelaterat med många små 
fiskar  
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Jag började med att skissa på lite olika idéer kring 

utförandet, men lämnade efter ett tag skissandet och gick 

över till att måla direkt på tavlan. Jag planerade att ta fasta i 

punkten om att måla lager på lager och arbeta successivt 

med att få in alla element som eleverna nämnt, istället för 

att likt Komar och Melamid göra en sammansatt 

komposition av svaren.36 Tavlan är min tolkade version av 

elevernas svar, och jag har försökt att på ett eller ett annat 

sätt få med samtliga elevsvar i tolkningen. I vissa fall där 

jag fick snarlika svar från olika elever så har jag valt att bara 

ta med samma punkt en gång. Exempelvis skedde detta då 

olika elever svarade natur och miljö på min fråga kring vad 

jag skulle måla. De ville alla ha med något typ av träd, så 

jag målade ett träd, men min egen version av det.  

 

Jag hann få med rätt så många delar i skissen innan jag 

beslutade att gå vidare och måla direkt på tavlan. Skissen är 

enkelt tecknad med blyerts och färgpennor, och jag utgick 

ifrån den när jag skissade upp grunden till tavlan på mdf-

skivan.  

Jag började sedan att måla upp regnbågar och hus i olja, 

för att sedan gå vidare till att teckna upp fönster och stege 

med akrylpennor.  

 

Elevcitat från intervjuerna:  
X – ”jag tycker att det ska vara såhär att man kan, när man har 
tittat ett tag, förstå att det är någonting där, men det ska inte 
vara för tydligt. Eller det kan vara många olika saker där, men att 
det ska, man ska hinna titta på tavlan ett tag innan man ser 
sakerna” 37 
  

                                                 
36 https://www.diaart.org/program/exhibitions-projects/komar-melamid-the-most-wanted-paintings-web-project 
(Hämtad 2017-12-25)  
37 Elevintervju 10 oktober 2017.   

Skiss. Denise Gabrielsson (2017)  

Denise Gabrielsson (2017) 
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Jag fortsatte på detta sätt att måla in bit för bit av 

de olika delarna som skulle vara med från listan, 

och jag landade i att mest använda oljefärg och 

akrylpennor. Jag försökte vara tillåtande i 

processen och inte ändra om så mycket i det som 

jag redan målat, då resultatet var menat att vara 

en tolkning av elevernas svar. Jag har försökt att i 

största mån inte lägga in egna värderingar kring 

vad jag själv anser är bra respektive mindre bra.  

 

Elevcitat från intervjuerna: 
X – ” du ska använda mycket känslor i, då kommer 
människor att dras till den”  
 
X– ”jag tänker att även fast man blir väldigt sådär 
”amen gud, vad duktig den här är” för att det ser 
precis ut som ett foto, så vill man nog ändå ha 
någonting som ser lite annorlunda ut, som fångar en”  
 
X– ” jag tycker mer om glada bilder, för då blir man 
själv så”38 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
38 Elevintervju 10 + 13 oktober 2017.  

Denise Gabrielsson (2017) 

Denise Gabrielsson (2017) Denise Gabrielsson (2017) 
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Det slutgiltiga resultatet blev som kan ses i bilden nedan till vänster. Jag har enligt elevernas 

önskemål försökt att blanda realism med en stor portion barnslighet, och avslutat med att ta med 

några citat från intervjuerna in i målningen som en bård i ytterkanten.  

 

Man skulle kunna sammanfatta den gestaltande undersökningen med att eleverna ville se väldigt 

olika saker i sina bilder. Gemensamt hade de dock att starka färger är viktigt, och att tavlan gärna 

får innehålla djur och natur av något slag.  

 

Denna gestaltning är en del av examinationsarbetet och kommer att visas under en avslutande 

utställning på Konstfack, Stockholm den åttonde januari 2018.  

 
 

 
 

  

Denise Gabrielsson (2017) 
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Bilaga 2    
 

Intervjufrågor till eleverna  
 

- Intervju till en uppsats. Tillgänglig på DiVA – en portal för uppsatser på internet.  
- Frågorna kommer att handla om avbildningar inom måleri och teckning.  
- Att delta i intervjun är helt och hållet valfritt och man svarar på det man vill svara på  
- Alla deltagare kommer vara oigenkännbara i min uppsats. Inga foton kommer att 

tas och inga namn kommer att nämnas. Jag kommer inte att använda mig av metoder 
eller material utan att informera om detta först.  

- Bildelicitering – dvs jag kommer att visa ett antal bilder och utifrån specifika frågor 
vilja diskutera dessa bilder med eleverna.  

- Jag ställer frågor och följdfrågor kring det vi diskuterar, men påverkar inte åsikter 
eller ”rättar” någons uppfattning. Deltagarnas åsikter är i fokus  

- Ljudupptagning under intervjuerna.  
- Varje intervju beräknas att ta ca 20-25 minuter.  
-  

 
Frågor och planering: 

Har med block, penna och ljudupptagare. Antecknar vilken av bilderna som eleverna 
gillar/inte gillar, resten antecknas inte. Visar bilder utan information om konstnärerna. 

Eleverna tittar på bilderna ordentligt utan input från mig 
 
 

- Vilken bild tycker de bäst respektive minst om? Alla motiverar enskilt. Vad i 
bilden är bra/mindre bra? Teknik, färg, uttryck och upplevelse  

 
- Var ser de konst någonstans bortsett från bildundervisningen? Generellt som var 

konsten finns någonstans, men också vad som är bra konst och mindre bra konst? 
Tekniker, status, var finns verken?   

 
- Finns det någon skillnad mellan konsten de stöter på i bildundervisningen 

jämfört med ute i samhället?  
 
 

- Hur är man bra på bild i undervisningen i skolan?  
 

 
- Har de tips till en konstnär om vad hon borde göra för att måla en ”bra” tavla?  

 


	Abstrakt
	Nyckelord

	1 Inledning
	1.2 Bakgrund
	1.3 Syfte
	1.4 Frågeställning

	2 Empiri
	3 Urval och avgränsning
	4 Metod
	4.1 Kvalitativa Intervjuer
	4.2 Etik
	4.3 Bildelicitering
	4.4 Diskursanalys
	4.5 Gestaltning

	5 Teori och tolkningsram
	5.1 Socialkonstruktion

	6 Tidigare forskning
	7 Bearbetning och analys
	7.1 Vad är konst?
	7.2 Bra bildkonst
	7.3 Sådant som de inte förstår
	7.4 I och utanför bildsalen

	8 Tolkning och resultat
	8.1 Kommunicerande konst
	8.2 Att kunna koppla

	9 Slutdiskussion
	Källförteckning
	Tryckta källor
	Otryckta källor
	Internetkällor

	Bildförteckning
	Bilagor
	Bilaga 1
	Bilaga 2


