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Abstrakt  

 

Lektionssalen i skolämnet bild är bildsalen. Bildsalen är nära sammankopplad med själva 

bildämnets födelse och utveckling ur det som tidigare var teckningsämnet.          

Teckningsämnet var under ett sekel ett inarbetat ämne i den svenska skolan. Läroplanen för 

grundskolan 1980, Lgr 80 innebar stora förändringar. Den fastslog att teckningsämnet skulle 

byta namn till bild och ta formen av ett mer allsidigt och kommunikativt bildämne.            

Själva bildsalens anor härleds till slutet av 1800-talet men så som vi känner igen den idag är det 

i samband med den fysiska planering som tillkom under ”Det fria skapandets era” på 1950-talet 

som ställde stora krav på såväl variationer av teknik som redskap samt material.
1
                    

För att upprätthålla bildsalarnas funktionalitet fanns fram till 1980-talet inspektörer anställda av 

bland annat Stockholms stad, vilka hade till uppgift att inspektera skolors bildsalar ifråga om 

bestånd och tillämpning. Sedan 1981 har ingen offentlig rekommendation utfärdats för hur en 

bildsal skall utformas.
2
   

I min studie har jag valt att ta reda på vad en bildsal är för lärare och elever på de skolor jag har 

besökt. Det här mot bakgrund av att allt fler skolor bedriver sin bildundervisning utan en 

anpassad bildsal. Genom fältstudieinspirerade studier på fyra väldigt olika skolor med 

klassrumsobservation genomförde jag studier med fokus på bildsal-och redskapsanvändning. 

Besöken avslutades med att lärare såväl som elever fick fylla i enkäter om redskapens och 

bildsalens roll. I min studie har jag använt mig av läroplansteorins diskussioner om hur en 

nationell läroplan realiseras i praktiken.
3
 Läroplanens förverkligande kräver en fysisk planering 

för att den skall kunna genomföras. Bildämnet är nära förbundet med sina material och sina 

redskap. Jag har bland annat använt mig av tidigare års examensarbeten från Konstfacks 

bildlärarutbildning som grund för min egen studie. De har båda studerat förändringar inom 

själva bildlärarutbildningen sedan slutet av 60-talet. Fokus har de lagt på olika saker men båda 

kommit fram till att utvecklingen av bildlärarutbildningen har gått mot en mer teoretiskt 

betonad utbildning, samtidigt som de nämner att lektionsuppläggen inom ämnet bild inte 

ändrats nämnvärt ute på skolorna.
4
 Mitt huvudsakliga resultat är att bildsalen är en plats 

planerad för skolämnet bild. Lärare såväl som elever förväntar sig att bildsalen skall vara 

                                                           
1 Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 

2 Skolöverstyrelsen (1981). Bildlokaler för grundskolan: ett servicematerial. 

3 Hanses, E. En konservativ massaker på bildämnet. Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 2016. 
4 Nordin, M. Teckningsrevolt. Konstfack, Institutionen för bild och slöjdpedagogik. 2018. 
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anpassad för praktiskt bildskapande. Bildsalen kan ses som en ramfaktor för möjliggörandet av 

de bildkonstnärliga praktiker och den skapande-undervisningen som på går i skolans bildämne.  

Nyckelord: Bildsal, redskap, bildämnets historia, yttre förutsättningar, lektionssal, teckningssal.                                

Keywords: Arts educational classroom, tools, history of art as a school subject, boundaries, classroom, 

classroom for teaching in drawing studies.   
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Inledning 

Disposition 
 

Dispositionen följer den så kallade Imrod-strukturen vilken är anpassad för empiriska studier. 

Imrod står för Introduction, methods, results and discussion. Strukturen är vanligare inom 

exempelvis tekniska eller naturvetenskapliga studier.
5
 Jag valde att använda Imrod strukturen 

främst av att den passade och möjliggjorde den studie jag utfört. Tidigare studier som varit 

viktiga för det här arbetet som Pettersons & Åséns avhandling följer även de den här 

strukturen.   

Introduktion 
 

Under min sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en gymnasieskola norr om 

Stockholm, bedrevs undervisningen i en lokal som inte var anpassad till bildämnet. En bildsal 

så som jag känner den fanns inte vilket väckte frågan hos mig: vad är en bildsal egentligen och 

vad betyder den? 

Bildämnets kurser ställer stora krav på materialtillgång för att lära ut de olika tekniker som 

ämnena innehåller. Om en ”fullt utrustrad bildsal” är en nödvändig grundförutsättning för att 

kunna bedriva undervisningen eller om den är mer av en norm inom bildlärarprofessionen vill 

jag ta reda på. Bildsalen och dess utformning berättar något om såväl utbildnings- som 

kulturpolitiska värden under efterkrigstiden och framåt. Förändringar har lämnat en del tekniker 

åt sidan medan andra trätt fram i dess ställe.
6
                                                                            

 

Bildämnet är vad vi kan kalla för en materialsport. Precis som ridsporten eller bilsporten är de 

svårutövade om man tar bort hästarna eller bilarna. De redskap som behövs börjar kanske med 

grundläggande förutsättningar som sudd och penna. Om man ska hålla en lektion i färglära, 

kan det kanske vara rimligt att förvänta sig att det finns färger i fysisk form.           

Förändringar inom teknik och utbildningskultur utmanar och ifrågasätter även de krav som en 

tidigare kanske sett som de mest grundläggande och självklara. Ibland har det slagit mig att 

tillgången till digitala verktyg och resurser ibland kan ses kompensera för de rent analoga 

bristerna. Avseende analoga brister syftar jag på allt från tillgången på ritverktyg som penna 

och olika sorters papper till en lokal som är anpassad för undervisning och läroplan. 

                                                           
5 Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok. (3. [bearb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

6 Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 
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Bildkurserna bedrivs antingen i en anpassad bildsal som utformats efter undervisningens 

behov eller i en icke-anpassad bildsal. Den icke-anpassade bildsalen kräver att lärare och 

elever genomför den nödvändiga förändringen.  De kommer exempelvis att behöva ställa fram 

och tillbaka redskap samt lägga extra tid och fokus på städning och fysisk planering.  

 

De yttre förutsättningarna är hur Skolverkets benämner faktorer som lokal, material eller 

elevgruppsstorlek, vilka är avgörande i det här fallet.
7
 De rent materiella faktorerna för 

bildämnets genomförande är avgörande men hur ser det ut rent konkret? För att ta reda på vad 

en bildsal är har jag valt att genomföra etnografiskt inspirerade fältstudier i fyra väldigt olika 

skolor. Där har jag tagit del av undervisningen i olika bildlektioner och studerat vilka redskap 

som används. 

 

 fig. 2. ”Bildsal”. Marcus Blockson, 2019.  

 

Skolöverstyrelsen (SÖ) gav 1981 ut en rekommendation över hur bildsalar bör utformas och se 

ut. SÖ ersattes 1991 av Statens skolverk (Skolverket) i och med en omfattande decentralisering 

av både lärarkår och skola. Det betydde att den statliga kontrollfunktionen försvann, det blev nu 

upp till kommunerna själva att fatta de riktlinjer och beslut som de ansåg vara de rätta.  Sedan 

1981 har därför ingen offentlig rekommendation gjorts i Sverige för hur bildsalar skall se ut.
8
 I 

Finland däremot har en handbok utfärdats på statlig nivå för hur bildkonstsalar som det där 

                                                           
7
 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan. Skolverket. 2015. s.33.   

8 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan. Skolverket. 2015. s.33.   
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heter skall och bör se ut. I handboken har arkitekter samarbetat med pedagoger, 

möbelformgivare med mera. Rekommendationer följer om hur ljuset bör vara i bildkonstsalar, 

till vilka sorts stolar som är bäst lämpade. Handboken kan verka som inspiration men går inte 

att tillämpa som riktlinje i svenska skolor, då de som nämnts tidigare inte finns den här typen av 

statlig styrning som gör instruktioner möjliga.
9
  

 

Bildsalen är också enligt mig ett sorts mimesis, ett sätt och en plats att lära genom härmning.
10

 

Mimesis hade ett symbolvärde hos framför allt teckningslärarna i avbildande av verkligheten 

som ordet betyder.
11

  Den grad av simulering som Staffan Selander och Günther Kress talar 

om i Design för lärande fungerar även för bildsalen som kan simulera konstnärens ateljé, 

grafikerns verkstad och andra verkstäder för konstnärlig och hantverksmässig produktion.
12

 

Skolan som institution resonerar de stämningar som råder i samhället och bildämnet är heller 

inget undantag.
13

 Lektionerna är till hög grad knutna till materialen eller redskapen som ofta 

anger kursernas olika moment, innehåll eller upplägg så som perspektivteckning i blyerts, 

grafikövning i linoleum, akrylmålning, screentryck med mera.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
9 (red.) Antainen, H, Tapainen, R. Handbok för planering av bildkonstsalar på grundskolan och gymnasiet (2008). Utbildningsstyrelsen 
Finland.  

10 Selander, S. & Kress, G.R. (2017). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

11 miʹmesis (grekiska miʹmēsis ’härmning’, av mimeʹomai ’härma’). En term som under antiken betecknade vissa former av mänskliga 
aktiviteter, nämligen 1. ”göra på samma sätt som” 2.”härma, imitera. SAOL. 

12 simul·era verb ~de ~t • låtsa sjukdom, efterlikna förlopp el. situation. SAOL. 

13 Åsén, G. (red.) (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder (Första upplagan). Stockholm: Liber. s.17. 
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fig. 3. Marcus Blockson, 2019.  

 

Bakgrund 
 

”Teckningssalar eller vanliga klassrum med bänkar kunde vara tillräckligt då 

teckningsundervisningen inte krävde stort mer än papper, penna, kritor och vattenfärger” 

Gunnar Åsén.
14

  

 

En historisk tillbakablick 
 

I skolämnet bild förväntar vi oss oftast att det ska finnas en bildsal. Bildsalens historia följer 

inte helt osökt tillkomsten av bildämnet. Skolans bildämne har sin bakgrund i det mer 

historiska teckningsämnet. Teckningsämnet gjordes obligatoriskt 1877, trettiofem år efter 

folkskolans tillkomst.
15

 De första bildsalarna i Sverige var teckningssalar som inretts speciellt 

för ändamålet och såg dagens ljus på läroverk i Stockholm 1897.
16

   

 

Teckningssalarna hade lutande bänkar och undervisning var då i stort fokuserat kring att 

avbilda olika föremål. Stilleben studier vilket oftast utgår från att avbilda uppställda föremål 

utgjorde själva grunden för själva upplägget i undervisningen.   

                                                           
14 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan. Skolverket. 2015. s.20. 
15 Lind, U. Hasselberg, K. & Kühlhorn, B. (red.) (1992). Tidsbilder: perspektiv på skola och bildskapande under 150 år. Stockholm: 

Utbildningsradion. 

16 Åsén, Gunnar. 2019-03-04. 
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fig. 4. Okänd upphovsman. Tidigt 1900-tal.  

  

Teckningsämnets utformning och andemening influerades till stor del av den schweiziska 

filosofen och pedagogen Johann Heinrich Pestalozzi som i sina teser drog en skiljelinje 

mellan det konstnärliga tecknandet och skoltecknandet. Det var inte bara till för de som hade 

talang menade Pestalozzi utan tecknandet borde istället ingå i varje barns allmänna utbildning.  

Då ansåg man att det var av stor vikt att man lärde sig uppfatta olika former med ögat och 

benämna dem innan de sedan fick lära sig återge dem med hjälp av penna. 

Teckningslärarutbildningen (TI) i Sverige kom till vid Tekniska skolan i Stockholm.
17

  

Tekniska skolan var föregångare till det lärosäte som idag är Konstfack och (TI) den 

institution som idag är institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS). 

Undervisningsmetoderna var kollektiva. Alla teckningslärarelever utförde samma moment 

samtidigt och i den takt som läraren bestämde.  

Första undervisningsplanen  
 

I och med 1919-års undervisningsplan skulle teckning först och främst vara ett 

uttrycksmedel.
18

 På 1930–talet kom en statlig utredning som för första gången såg över vad 

för utrustning det fanns i skolsalar. 1946 års skolkommission drog upp riktlinjer för den 

nioåriga enhetsskolan. Där formulerades teckningsämnet som ett fritt skapande med estetisk 

fostran. Tanken om estetisk fostran hade funnits med sedan 1900-talets början. Föreningen för 

bildande konst i skolorna arbetade för att stärka vad de kallade ”Smakfostran”, att elever 

                                                           
17 Pettersson, S. & Åsén, G. (1989). Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm HLS Förlag. 

18 Lind, U. Hasselberg, K. & Kühlhorn, B. (red.) (1992). Tidsbilder: perspektiv på skola och bildskapande under 150 år. Stockholm: 

Utbildningsradion. s.16.  
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skulle lära sig att uppskatta vad de ansåg vara god konst.
19

 Skolplanscherna som hängde i 

klassrummen i början av 1900-talet kom till i det här skedet och var ett led i det fostrande 

estetiska arbetet. De hade anlitat några av de främsta konstnärerna i Sverige för att ta fram 

dem.  

På 1950-talet talet skedde en breddning från linearritning. Det blir mer och mer material som 

kommer in i teckningsämnet som exempelvis keramik. Enligt det fria skapandets tankar skall 

utbudet av material vara anpassat efter intressen och främja barnens kreativa utveckling. 

Materialhysteri sa kritikerna som menade att det här istället hämmade barnens kreativitet. 
20

 

 fig. 5.” Materialhysteri”. Marcus Blockson, 2019. 

 

”Som modernismen befriat konstnärerna borde den också befria eleverna i skolan” 

Herbert Read.
21

 

 

På 1960-talet uppstod sedan en kritik bland både lärare och studenter, då de ansåg att 

teckningslärarutbildningen på TI var allt för skolanpassad. Lärarna och studenterna ansåg att 

utbildningen hade för snäv konstnärlig inriktning. Samhället i övrigt överöstes med bilder av 

olika typer, från reklam, serier och informationsbilder. Teckningsämnet fokus på konst och 

estetisk fostran ansågs inte längre tillräckligt, vilket gjorde att många lärare och 

lärarstuderande började efterfråga ett modernt bildämne. Nya honnörsord och begrepp som 

                                                           
19 Pettersson, S. & Åsén, G (1989). Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 
20 Pettersson, S. & Åsén, G (1989). Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 

21 Lind, U. Hasselberg, K. & Kühlhorn, B. (red.) (1992). Tidsbilder: perspektiv på skola och bildskapande under 150 år. Stockholm: 

Utbildningsradion. s.19. 
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bildanalys, bildkommunikation samt miljökunskap började användas inom teckningsämnet.
22

  

Miljökunskapen syftade på den yttre miljön, där framför allt böcker som ”Tyst vår” hade 

skapat debatt och frågor om miljöförstörelsen, vilken blivit en samhällsfråga för första gången 

i modern tid.
23

  

Keramikugnarna kommer 
 

På 1970-talet började keramikugnarna installeras i bildsalarna. År 1979 klubbades Lgr 80 

igenom i riksdagen, vilket innebar en betydelsefull namnändring från teckning till bild.       

Det innebar även en övergång från att omfatta mestadels teckning till en strävan mot ett mer 

allsidigt bildämne. Många av de tankar och honnörsord som bildanalys och 

bildkommunikation som varit i omlopp sedan 1960-talet blev då officiellt implementerade i 

läroplanen för det nya ämnet bild.  

 

På 1980-talet kom övningar från seriemediet in i bildundervisningen. 1990-talet tog med sig 

videofilmsskapande och vid 2000-talets början hade de digitala medierna kommit över 

tröskeln och klivit i målarrocken. Bildämnets gång från teckningsundervisning skedde i 

etapper av förändring. I vissa aspekter lever teckningsämnet kvar jäms med senare tillkomna 

bildkommunikativa grepp och vinklar som tillsammans läggs som lager på lager.
24

  

Bildämnets utveckling måste även ses mot bakgrunden av en yttre verklighet där nya 

bildtekniker utvecklas snabbt och får ökad betydelse i samhället. 

Ingen självklarhet 
 

Idag är det inte alls självklart att det finns en bildsal att tillgå. I de lägre årskurserna är det 

mest ovanligt, på högstadiet blir de vanligare men fortfarande ingen regel. Inte heller på 

gymnasieskolans estetiska program är det säkert att det finns en fullt utrustad bildsal, som 

undervisningen i bild och estetiska ämnen utgår från. Det är upp till varje skola att själv 

besluta sig för hur de väljer att lösa bildämnets fysiska planering.
25

 Iakttagelsen som jag gör 

efter att ha studerat bild och teckningsämnets utveckling är att det är tydligt att förändringarna 

                                                           
22 Lind, U. Hasselberg, K. & Kühlhorn, B. (red.) (1992). Tidsbilder: perspektiv på skola och bildskapande under 150 år. Stockholm: 

Utbildningsradion. s.22. 

23 Carson, R.L. (2003). Tyst vår. Enskede: TPB. 
24 Lind, U. Hasselberg, K. & Kühlhorn, B. (red.) (1992). Tidsbilder: perspektiv på skola och bildskapande under 150 år. Stockholm: 

Utbildningsradion. 

25 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan. Skolverket. 2015. 
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och strömningarna av nya och äldre tekniker och medier sker kontinuerligt inom bildämnet 

medan kravet på en fungerande arbetsyta i stort sätt varit oförändrad.
26

   

 fig. 6. GT söndagstidningen. 1965-01-01. 

Lokalbrist 
 

Lokalbrist och förändringar av elevgrupper och annat gör att en bristkultur uppstår på många 

skolor. Brist på anpassad lokal och/eller brist på material att arbeta med. Under samtal med 

Gunnar Åsén, professor emeritus i pedagogik, nämner han att det fanns en yrkesgrupp av 

inspektörer fram till 1980-talets slut som på uppdrag av Stockholms stad for runt i skolorna 

för att inspektera bildsalar och anordnade fortbildningar.
27

 Inspektörerna engagerade bland 

annat personal verksamma på Konstfack att komma och prata med framför allt låg- och 

mellanstadielärare som själva ansåg att de var dåligt bevandrade i bildundervisningens behov.  

I min egen studie går jag i dessa inspektörers fotspår och inspekterar vad som finns och vad 

som används i bildsalen på de olika skolor som jag besöker.  

Det har talats och skrivits väldigt lite om bildsalens och dess förutsättningar.                      

Sedan Skolöverstyrelsen 1981 utfärdade en rekommendation för bildsalens utformning, har 

inga nya rekommendationer gjorts på statlig nivå i Sverige.
28

     

 

 

  

                                                           
26 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan. Skolverket. 2015. s.35.  

27 Åsen, Gunnar, Stockholm. 2019-03-04. 

28 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan. Skolverket. 2015. s.33. 
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Syfte 

Det är tydligt att förändringarna och strömningarna av nya och äldre tekniker och medier sker 

kontinuerligt inom bildämnet medan kravet på en fungerande arbetsyta varit i stort 

oförändrad.  Det här trots att man som verksam i skola nästan aldrig talat eller diskuterat 

arbetsytornas förhållande i vare sig debattartiklar, rapporter eller skrivelser.   

Därför är det angeläget i min undersökning att ta reda på vilken funktion dagens bildsal som 

lektionssal i ämnet bild har. Jag kommer även att undersöka och analysera vilka redskap som 

används i olika bildsalar. Det faktum att en bildsal inte alltid finns att tillgå, gör att behovet av 

att förstå en bildsals funktion blir tämligen angeläget. Vi som bildlärare har då 

förhoppningsvis bättre förutsättningar att hantera de varierande lokallösningar som kan uppstå 

på de skolor vi slutligen hamnar på som verksamma bildpedagoger.   

 

 

 

 

                                                                                                     

fig. 7. GT söndagstidningen 1965-01-01. 
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Frågeställning 

Frågeställning; Vad är en bildsal?  

Jag vill få syn på vilka erfarenheter och förväntningar samt associationer som kan kopplas till 

bildsalen. Vad är det lärare och elever missar om de inte har en bildsal?

 

fig. 8. Rekommendation för mindre bildkonstsal på grundskolan, gymnasiet. Utbildningsstyrelsen, Finland. 2008. 

  

Metod 

Här presenterar jag de metodologiska tillvägagångsätt som jag valt att använda mig av.  

Metoder för insamling av material:  

Fältstudier 
 

Datainsamlingen som arbetet bygger på samlades in genom etnografiskt inspirerade 

fältstudier, inom studier jag genom klassrumsobservationer studerar hur 

materialanvändningen i bildsalar går till.  

Etnografiska fältstudier syftar på fördjupade studier eller forskning där forskare spenderar en 

längre tid i den miljö forskaren vill studera. Exempel på en fältstudie kan vara att en forskare 

under ett antal månader arbetar som spärrvakt inom SL för att där bedriva en etnografisk 

fältstudie över ex. rörelsemönster, monotont arbete.
29

 Min studie av bildsalen görs inte över 

                                                           
29 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade 

upplaga) Lund: Studentlitteratur. s.125.  
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samma omfattande tidsram och är därför snarare etnografiskt inspirerad. Jag har i min studie 

observerat undervisningen i bildsalar under minst två lektioner i rad.  

Fältanteckningar  
 

I samband med att jag var ute på skolorna förde jag anteckningar över det material som fanns 

och vad som användes i bildsalarna. Jag förde anteckningar på ett klassiskt vis genom 

användandet av papper och penna. Utöver det tog jag bilder på bildmaterialet med min 

telefonkamera.
30

   

Strategiskt urval  
 

Jag valde först att annonsera ut en förfrågan i Facebook-grupperna: bildrummet- inspiration 

för bildlärare samt bildlärare tipsar varandra. 
31

 Förfrågan gällde att få besöka skolor och 

delta i deras bildlektioner. På nämnda gruppers forum skrev jag följande text: 

 

”Hej! Jag ska göra mitt examensarbete med fokus på bildsalen och dess material.  

Alla skolor har inte en riktig bildsal och jag ska kolla vad det kan innebära. Jag skulle höra 

om någon här har lust att medverka? Det innebär att jag besöker och deltar i undervisning 

under ett par tillfällen.” Jag färdigställde sedan enkäter till både lärare och elever, där jag 

frågade om redskap, material samt hur de själva ser på bildsalen de verkar i. (Se bilaga 1 och 

2). Lärarna svarade även på frågor som berör materialinköp etcetera medan eleverna fick fyra 

frågor om bildsal och redskap.  

fig. 9. Elevenkät. Anonym.2019.  

                                                           
30 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade 

upplaga) Lund: Studentlitteratur. s.133. 
31 Det finns flera specialinriktade grupper på Facebook som: bildrrummet, bilärarvänner. Bildlärare kan utbyta lektionsupplägg och tips i 

nämnda sociala forum.  
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Tillvägagångssätt 
 

Det började med att jag annonserade en förfrågan i Facebookgrupper för bildlärare om skolor 

och bildlärare ville delta i mitt forskningsprojekt.
32

 När svaren började komma in gjordes ett 

urval som slutligen resulterade i de nuvarande fyra skolorna som jag har utfört min fältstudie 

på. Anledningen till att jag använde mig av sociala medier var min utgångshypotes att jag då 

skulle kunna få kontakt med skolor jag inte skulle ha kontaktat annars. Efter att jag hade gjort 

mitt urval avseende vilka skolor jag skulle besöka, ringde jag upp dessa skolor för att 

överenskomma, vilken dag och vilken tid jag skulle besöka respektive skola. De flesta lärare 

som ställde upp i studien föredrog att jag skulle besöka skolorna två till tre veckor efter 

upprättad kontakt.  

Vid själva besöken på skolorna presenterade jag mig inför klasserna och förklarade syftet med 

mitt besök. Efter att jag hade presenterat mig frågade jag eleverna om samtycke till att ta 

bilder för att kunna dokumentera arbetet i bildsalen, vilket jag fick. I slutet av lektionerna 

delade jag ut enkäter till eleverna och lärarna vilka de hade 15 minuter på sig att fylla i. 

Enkäterna fylldes i anonymt. Jag förklarade för eleverna på för hand att jag kunde bryta ned 

frågeställningarna vid behov men jag betonade att själva svaren och formuleringarna måste 

vara helt deras egna.   

Jag har inte genomfört några strukturerade intervjuer med lärare eller elever på skolorna men 

jag har däremot haft informella samtal som tillfört material till min studie utöver enkätsvaren.  

Deltagagande observation 

Under själva bildlektionen intog jag roller som både observatör och som en extra resurs i 

klassen. I rollen som extra resurs samtalade jag med elever och vägledde dem i arbetet. 

Eleverna på samtliga skolor lät mig snabbt smälta in som en ”ytterligare vuxen” i deras 

bildklassrum utan några större frågetecken. Trots att de flesta elever aldrig tidigare hade 

medverkat i en liknande studie var det få som ifrågasatte själva forskningen. På en skola fick 

jag en roll som en sorts hjälplärare.  

 
  

                                                           
32

 Bildrummet- inspiration för bildlärare, bildlärarvänner på sociala medieplattformen Facebook. 
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Enkät  
 

Enkäterna utformades till lärare respektive elever (Se Bilagor: Enkäter 1:1 Elever, 1:2 Lärare) 

Skillnaden mellan enkäterna var att lärarna fick frågor om inköp och bestånd i bildsalen vilket 

elevernas enkäter saknade. Eleverna fick även frågan ”Om du istället hade bild i en vanlig 

lektionssal skulle det göra någon skillnad för dig?”, som inte fanns med i enkäterna 

utformade för lärarna. Jag strävade efter att utforma frågorna i enkäterna på ett sådant sätt att 

jag skulle få ett så brett svar som möjligt. Enkätfrågorna syftade till att samla in synpunkter på 

redskapens och bildsalens betydelse för bildundervisningen. Lärare så väl som elever får 

slutligen svara på frågan ”Vad betyder bildsalen för dig?”.  

Martyn Denscombe betonar i Forskningshandboken att det inte är själva enkätens roll att 

förändra informantens inställning utan att få ut så mycket användbar information som 

möjligt.
33

  Eleverna fick fyra frågor som alla saknade exempel på hur en kan svara på dem.              

Jag förklarade frågorna muntligt för eleverna och erbjöd mig även att bryta ner dem 

ytterligare vid eventuella svårigheter att förstå själva formuleringen eller innebörden med 

frågorna. 

Innan jag delade ut enkäterna förklarade jag syftet och sammanhang med min studie. Eleverna 

uppmanades svara på enkäterna anonymt, utan att ange vare sig sin klass, skola eller lektion. 

Samma sak gällde för lärarna som även de svarade på sina sju frågor anonymt. Denscombe 

menar att det som gör en enkät framgångsrik är huruvida den underlättar för respondenterna 

att tillhanda hålla ärliga och träffsäkra svar och inte om enkätens själva formuleringar är 

vackra eller språkligt korrekta.
34

                                                                                                                                                                

Samtal  
 

Jag förde informella samtal med lärare och elever på skolorna som jag besökte. Samtalen 

utformades inte efter någon strukturerad mall och spelades heller inte in. Dock ställde jag 

frågor till lärare och elever på skolorna om bildsalen och om redskapen och svaren utgjorde 

ett betydande komplement för förståelsen av enkätsvaren.  

En strukturerad intervju genomfördes med pedagogikprofessor emeritus Gunnar Åsén vid 

Stockholms Universitet. Intervjun spelades in med hjälp av diktafon som sedan 

transkriberades.  

                                                           
33 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade 
upplaga) Lund: Studentlitteratur. s.239. 

34 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade 

upplaga) Lund: Studentlitteratur. s.241. 
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Metoder för analys av material:  
 

Den insamlade mängden data i form av enkäter och fotografiska bilder bearbetade jag med 

hjälp av tematisk analys, som innebär att de teman som uppkommit systematiseras, diskuteras 

och slutligen analyseras. Här är svaren på frågorna som ställs i enkäterna markörer för vad 

som kan komma att utkristalliseras som teman. Fältanteckningar och bilder som jag tagit 

under mina besök på skolorna blev viktiga beståndsdelar som jäms med enkäterna genererar 

de teman jag senare analyserar.  

I en tematisk analys gäller det att hitta mönster och återkommande teman i de rådata som 

forskningen resulterat i. I forskningssammanhang brukar en tematisk analys vara djupt 

förknippad med så kallade kvalitativa forskningsmetoder, inom vilka en ägnar sig åt att få ut 

en mer omfattande mängd data jämfört med en kvantitativ metod inom vilken betoningen är 

på en större mängd informanter och respondenter. I min studie är enkätfrågorna markörer för 

de teman som har behandlats i min studie. Exempel på teman jag har valt att behandla i min 

studie är redskap och bildsalens betydelse.   

Urval och avgränsning 
 

Den grupp av skolor som jag slutligen valde representerar ett axplock av olika platser, 

huvudmän med omfattande socioekonomiska skillnader mellan dem. Mitt urval av skolor 

består av en skola i Stockholms innerstad, en friskola i en annan stad, en skola belägen i en 

förort söder om Stockholm samt slutligen en skola i ett villasamhälle i en norrliggande förort 

till Stockholm. Orsaken till mitt urval av dessa fyra skolor var på grund av skillnader dem 

emellan rent geografiskt, skillnaden av huvudmän för skolorna, skillnader avseende 

ekonomiska resurser samt sammansättningen av elevgrupperna. 

Avgränsningen i min studie har tagit sig i uttryck genom att jag enbart har pratat med den 

lärare som har varit verksamma i den bildsal jag besökte. Jag har enbart inkluderat de elever 

som har haft bild vid besöken på skolorna. Jag har inte gjort några återbesök eller 

återinsamlingar av material eller enkäter, allt material har samlats in i realtid under 

besökstillfällena. Urvalet skulle kunna tangera en studie som återspeglar de sociala och 

ekonomiska skillnader som finns mellan de områden där fältstudien har utförts.  

Det finns även drag som skulle generera en studie rörande mångkultur kontra en mer etnisk 

homogenitet i bildsalen. Ovanstående ämnen skulle vara intressanta för mig att studera men 

jag har valt att exkludera dessa ämnen från min studie eftersom de faller utanför mitt eget 
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forskningsområde. En fördjupning i dessa ämnen skulle kräva fler besök och spendering av 

längre tid på varje enskild skola.  

Forskningsetiska principer  
 

Vetenskapsrådet har fastställt ett antal principer som riktlinje för hur man etiskt bör agera i 

forskningssituationer. De medverkande i studien ska bli informerade om vilken del de själva 

har i studien och hur den senare kommer att användas. Det är viktigt att de medverkande 

förstår att deltagandet alltid sker på frivillig basis och att de har rätt att dra sig ur studien.    

Det ska även tydligt framgå för de medverkande att de uppgifter som insamlas inte kommer 

att användas för något annat syfte än just för forskning. 

I min studie har jag behövt samtycke från eleverna och lärarna, alltså från informanterna, till 

att ta bilder med mobilkameran i klassrummen. Vetenskapsrådet betonar också att det inte bör 

finnas någon beroendeställning mellan informanterna och forskaren. Nyttjandekravet är en 

annan princip vilken syftar till att det insamlade materialet endast får användas inom 

forskningen och inte för vare sig kommersiella eller privata syften.
35

 

 

 

 

 

  

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

I fyra skolor har jag genomfört etnografiskt inspirerade fältstudier. Skolorna ligger i olika 

kommuner och har skilda huvudmän. Skolorna finns samlade i ABC-länen (Uppsala och 

Stockholmsområden). 

Jag närvarade under bildlektioner på de olika skolorna. Där studerade jag bland annat 

materialanvändningen och bildsalarnas utrustning i förhållande till uppgifterna i de olika 

lektionsuppläggen. Det blev totalt fyra etnografiskt inspirerade fältstudier med 

klassrumsobservationer. 

Studien har inneburit ett omfattande arbete med transkribering av såväl intervjuer som 

enkäter. Dokumentation har gjorts med anteckningar på papper så väl som med fotografiska 

bilder av bildsalarna och redskapen. Frågorna har utformats så att jag skall få en bild av hur 

eleverna och lärarna ser på bildsalen och vilka redskap som de helst använder respektive 

saknar. För att studera vad en bildsal är har jag besökt ett axplock av olika skolor. På skolorna 

hämtade jag relevant information om bildsalen. Skolorna och platserna är anonymiserade för 

att skydda informanternas integritet. 

 

Skola A  Stockholms innerstad, friskola, gymnasieskola. 

  1000 elever, 22 elevenkäter, 1 lärar-och 1 VFU enkät 

Skola B  Annan stad, friskola, högstadiet på grundskolan 

  300 elever, 34 elevenkäter, 1 lärarenkät 

Skola C  Villaförort i Norrort, friskola, högstadiet på grundskolan 

  555 elever, 39 elevenkäter, 1 lärarenkät  

Skola D  Söder om söder om söder, kommunal grundskola 

  540 elever, 0 elevenkäter, 1 lärarenkät   
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Teori och tolkningsram 

För att behandla mitt insamlade material kommer jag att stödja mig på ett par teoretiska 

pelare. Den första är ramfaktorteorin, närmast hämtad från Göran Linde.
36

  

Ramfaktorteorin behandlar vad som är möjligt och inte möjligt i undervisningen efter de 

avgränsningar som de praktiska förutsättningarna sätter. Redskap, utrustningens roll och 

betydelse studeras och analyseras tillsammans med bildundervisningens möjligheter och 

begränsningar som sätts av själva bildsalen. Utöver det ingår i ramfaktorteorin exempelvis 

beslutsprocessen över skolan. I min studie blir också avsaknaden av regelverk över hur 

bildsalen bör se ut en viktig och närvarande ramfaktor. Den andra pelaren är dess teoretiske 

släkting läroplansteorin. Läroplansteorin som även den är hämtad från nämnde Linde 

behandlar hur en realisering av läroplaner sker i praktiken och vilka faktorer som kan påverka 

utfallet. Val och avvägning av olika upplägg i undervisning benämns som stoffurval.           

De olika typer av stoff är i studiet av bildsalen, de olika tekniker som kommit och gått genom 

tecknings- och bildämnena. Organisering av stoff sorteras in under koder som exempelvis 

collection code eller integration code. Collection code definierar läraren som en representant 

för sitt ämne snarare än pedagog.  Integration code tittar på det uppdrag lärarna anförtros av 

skolledningen, vilken läraren är i stark beroendeställning till.
37

 Collection code däremot 

tillskriver läraren stor självständighet att genomföra sin planering och betonar dess behov av 

autonomin från rektor eller skolledning.  

 

  

                                                           
36 Linde, G. (2010). Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

37 Linde, G. (2010). Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.39. 
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Tidigare forskning 

I skolverkets rapport ”Nationell utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd i grundskolan” 

redogör man för bildämnets förutsättningar.  

Bildsalen beskrivs under vad som benämns ”yttre förutsättningar”. Rapporten ger bakgrund 

till den långa strid som bildlärarfackförbunden drivit för en halvklassnorm inom ämnet.        

Halvklassnormen syftar på den storlek som anses rimlig för laborativa ämnen, där de rumsliga 

utrymmena blir viktiga.  

Rapporten poängterar att endast hälften av eleverna i åk 6 i studien har tillgång till en bildsal. 

Vidare tar rapporten upp att materialsituationen för bildundervisningen över lag är oroande, 

när det gäller elever i åk 6 som grupp, anges det som argument för att de kan ha svårare att nå 

de fastställda kunskapsmålen. Rapporten redogör även för att inga statliga rekommendationer 

har gjorts i Sverige för hur bildsalens ska utformas sedan Skolverkets föregångare 

Skolöverstyrelsen gjorde utfärdade sin rapport över bildsalar 1981.
38

   

I Sten Pettersson & Gunnar Åséns avhandling ” Bildundervisningen och det pedagogiska 

rummet” från 1989 görs en omfattande och väldigt genomsökande studie av det 

bildpedagogiska rummet sedan dess tillkomst. De strömningar inom bildämnet som nämnts 

och studerats av senare forskare refererar ofta tillbaks till den här avhandlingen. Nu trettio år 

efter sin tillkomst har avhandlingen inte fått någon riktig efterträdare.  Den är väsentlig inte 

bara för min studie utan för alla studier av bildsalen som fenomen i den svenska skolan.
39

  

I antologin Tidsbilder: perspektiv på skola och bildskapande under 150 år, 1992. I artikeln 

”Från linearritning till Bild” görs en historisk tillbakablick över teckningsämnet som över tid 

utvecklats till det mer allsidiga skolämnet bild. Teckningsämnet som under perioder 

huvudsakligen setts som ett stödämne till andra skolämnen växer gradvis i karaktär och 

omfång. Åsén poängterar här hur förändringar i traditioner och metodik haft bäring på 

tecknings- och bildsalarnas fysiska planering och utformning.
40

 

I antologin ”Bildundervisning och lärande genom bilder”, Liber 2017. I det inledande kapitlet 

nämns det att bildämnet har starka traditioner. Bildämnet har trots förändringar av läroplaner 

och lärarutbildning en stark förankring i praktiskt bildarbete. Det läggs fram att nya inslag kan 

                                                           
38 Nationell utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd i grundskolan, Skolverket. 2013.  
39 Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 

40 Lind, U. Hasselberg, K. & Kühlhorn, B. (red.) (1992). Tidsbilder: perspektiv på skola och bildskapande under 150 år. Stockholm: 

Utbildningsradion. 
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ha svårt att slå igenom på grund av materiella faktorer som stora elevgrupper eller avsaknad 

av ekonomiska resurser. Läroplansreformen 1980 var epokgörande och beskrivs i del som 

huvudfundamentet till läroplanen som kom 2011.
41

  

Åsén lägger vikt vid att stora delar av det tidigare teckningsämnet fortfarande lever kvar.  

Olika förändringar som sköljt över bildämnet, finns kvar i ämnet som lager på lager. Åsén 

klargör att trots de olika upplägg som bildämnet kan ha, förväntar sig de flesta elever att de 

skall syssla med bildframställande arbete på bildämnet snarare än analys eller kommunikativa 

övningar.
42

   

Isabelle Anderssons examensarbete från Konstfack, BI 2013, ”Material – vad, hur och 

varför?” undersöker beståndet och rollen som verktygen eller redskapen har i 

bildundervisningen. Andersson söker svar på frågor om materialen som hon själv stött på 

under sina praktikperioder. I sin forskning använder Andersson enkätundersökningar som hon 

delar ut till andra lärarstudenter på Konstfack. Andersson resonerar kring vad materialen gör 

med undervisningen samt vilka material som verkligen behövs. Andersson använder sig av ett 

normkritiskt förhållningssätt att bemöta forskningsfältet vilket hon beskriver som ett sätt att 

vidga vyerna och se bortom vad som kan anses vara ”konstiga” eller ”vanliga” material. 

Anderssons resonemang om materialen vars inneboende normsystem med vanliga och 

ovanliga material, blir relevant när jag sedan skall analysera hur användningen av materialen 

ser ut på skolorna.
43

  

Erik Hanses examensarbete från Konstfack, IBIS 2016 har titeln En konservativ massaker på 

bildämnet.  – en studie av diskussionerna som föregick ämnets omvandling från teckning till 

bild (1950 – 1980). Hanses fokuserar på debatten föregick förändringarna i samband med Lgr 

80. Utöver de politiska anslagen tar Hanses fasta vid att analysera de kvarvarande elementen i 

bildämnet som finns från teckningsundervisningen. En ansats som bär vikt för den här studien 

är när Hanses syftar på att förslagen att göra teckningsämnet till ett bildkommunikativt ämne 

aldrig till fullo realiserats.
44

  

I Marie Nordins examensarbete från Konstfack, IBIS 2018, Teckningsrevolt rör sig 

diskussionerna likt Hanses i de utbildningspolitiska skiften på 1960- och 70-talen.  

Förändringarna inom dåvarande Teckningslärarinstitutet(TI) sätts i ett historiskt perspektiv. 

                                                           
41 Åsén, G. (red.) (2017) Bildundervisning och lärande genom bilder. (Första upplagan). Stockholm: Liber. 
42  Ibid. 

43 Andersson, I. MATERIAL- vad, hur och varför? Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 2013. 

44 Hanses, E. En konservativ massaker på bildämnet. Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 2016. 
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Nordin tar fasta på vad det var som hände i och med revolten på Konstfack, då studenter och 

lärare protesterar mot vad de anser vara en förlegad utbildningsform. Konsekvenserna blir 

bland annat att utbildningen senare kraftigt teoretiserades. Bildämnet i skolan skulle därefter 

få ökade grader av analyskunskaper än det tidigare ganska enhetliga fokus på elevernas 

bildskapande.
45

  

Hanses så väl som Nordin nämner i sina uppsatser att det tongivande i bildämnets karaktär är 

fortfarande är de element som funnits med sedan teckningsämnets dagar.  

Resultat:  

I resultatredovisningen kommer jag att gå igenom mitt empiriska forskningsmaterial och dela 

in det i kategorier. Redogörelse görs över den etnografiska fältstudien, enkätsvaren från lärare 

så väl som eleverna. Svaren analyseras sedan och redovisas fråga för fråga.  

Etnografiska fältstudier 
 
Jag kommer här att presentera de fyra skolor som jag valt att besöka under mina etnografiska 

fältstudier.  

 

 
A: Innerstadsskolan 

 

Skolan och dess lokaler är utformade efter de olika inriktningarna på 

gymnasieskolans estetiska program. Upptagningsområdet är hela Storstockholm 

och eleverna får göra inträdesprov innan de kan börja på skolan.  

Lokalerna är inhysta i en tidigare fabriksbyggnad. Det är lågt i tak och bildsalen 

är mindre än ett vanligt klassrum. Salarna används för olika kurser och av olika 

lärare. Teorisalarna har låga bord medan de praktiska bildsalarna har höga bord 

och stolar.  

 

B: Annan stad 

 

Skolan är inhyst i lokaler som haft skolverksamhet sedan 1800-talet. 

Upptagningsområdet utgör hela det län som skolan ligget i. 

Bildsalen är stor och rymlig med bänkar placerade i u-formation. Det är även 

högt i tak och bildsalen har höga fönster som släpper in mycket ljus. Salen 

                                                           
45 Nordin, M. Teckningsrevolt. Konstfack, Institutionen för bild och slöjdpedagogik. 2018. 
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används endast som bildsal av en och samma lärare som undervisar i salen. 

Salen har låga bord och stolar.  

 

C: Villaförorten  

 

Skolan är inhyst i lokaler som haft skolverksamhet sedan början av 1900-talet. 

Upptagningsområdet är främst dess absoluta närhet men även andra delar av den 

kommun skolan tillhör. Det finns två bildsalar som används för bildämnet och 

två bildlärare ansvarar för vardera bildsal. Bildsalen har höga bord och stolar. 

Bildsalen är något mindre än ett vanligt klassrum. 

 

D: Söder om söder om söder 
  

Skolan är inhyst i lokaler från 1970-talet. Upptagningsområdet är närområdet. 

Bildsalen har tidigare varit matsal, sedan blev den idrottssal innan den slutligen 

blev bildsal. Skolan har första gången på över tio år en bildlärare som följer 

läroplanen. Skolan har tidigare fått hålla till godo med vikarier som målat 

siluetter vilka eleverna sedan fått fylla i. Bildsalen har låga bord och stolar. 

Bildsalen är något större än ett vanligt klassrum. 

 

 

Enkät till lärare 

 
Vad är det som finns?                                                                                                                                  

På frågan vad som finns i materialväg i bildsalarna på de olika skolorna svarar läraren i skolan 

i Söder om söder om söder att de nyligen fått göra stora inköp av material och nu redan 

överskridit årets budget. Tidigare hade eleverna på skolan inte haft annat än kopieringspapper 

att rita på. Lärarna på skolan i Stockholms innerstad säger däremot att de har allt material de 

behöver för undervisningen. I skolorna i Villaförorten och i Annan stad svarar lärarna nästan 

identiskt att de har omfattande tillgångar på material för bildundervisningen.   

Frågan syftar på att få svar på vilka material och redskap som är direkt kopplade till 

undervisningen och dess praktiska användning. Det finns ett enhetligt drag åt det analoga och 

ett tydligt fokus på bildframställande i bildämnet.
46

  

 

 

                                                           
46 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan. Skolverket. 2013. s.25. 
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Vad används?                                                                                                                         

Min utgångspunkt för den här frågan var att undersöka om det på skolorna fanns material som 

av olika anledningar inte används regelbundet i bildundervisningen.  

Läraren på skolan i Stockholms innerstad svarar att ”allt material är inköpt till 

undervisningen”. På skolan i villaförorten svarar läraren ”Allt i olika uppgifter”.            

Svaren vittnar om att just de tillfrågade lärarna upplever en hög grad av användning av det 

tillgängliga materialet i deras bildsalar. 

På ovanstående fråga tänkte jag mig utfallsmöjligheter som exempelvis ”gips användes mer 

förra året, nu är det mer färg” eller kanske utfall om att ritplattor skulle ha tagit över helt.   

Vad saknas? 

Lärarna på de olika skolorna får på ovanstående fråga svara vad de anser vara de materiella 

bristerna de möter i sin bildsal. Lärare på skolan Söder om söder om söder nämner en icke-

materiell företeelse som struktur och ordning bland materialen. Samtliga lärare poängterar att 

de önskar ytterligare redskap och utrustning som man saknar i dagsläget. Exempel på dessa är 

bland andra nagelsax, drejskivor och böcker med inspirationsbilder. Det framkommer även 

bland några av lärarna önskemål om en ytterligare diskho samt ett grupprum för bild. 

  

Handlar det om att materialet gått åt för snabbt etcetera?                                          

Lärarna på skolan i Stockholms Innerstad svarar att den egna planeringen har förhindrat 

materialbrist. Läraren på skolan i Söder om söder om söder förklarar att övergången från 

tidigare lärares undervisningskultur har lätt till brister i material. Läraren på skolan i Annan 

stad menar att det på grund av materialkostnaderna inte skulle vara genomförbart att inskaffa 

materialet. 

Vad är det som finns men inte används?                                                                             

Läraren på skolan i Söder om söder förklarar att textilmaterial finns till hands men inte 

används. Läraren på skolan i Villaförorten menar att det finns material som ibland inte 

används men det beror helt på den egna planeringen. Läraren på skolan i Annan stad menar att 

varken tryckmaterial eller gips används speciellt omfattande. 
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Om det var en längre tid sedan, när var senaste gången materialet eller redskapet var 

populärt i undervisningen?                                                                                        

Utgångspunkten för den här frågan var min hypotes om att det skulle finnas exempelvis batik 

eller drejskivor i bildsalarna som kanske inte använts på en längre tid. Kanske skulle svaren 

kunnat ha utfallit i form av ”innan min tid på skolan” eller ”för några år sedan” eller 

”textilmaterial var populärt för tio år sedan”. På ovanstående fråga fick jag inget svar av 

någon av de tillfrågade lärarna. Till saken hör att samtliga tillfrågade lärare hade påbörjat sina 

nuvarande tjänster för fem år sedan eller senare. Det fanns heller inte någon kunskap om äldre 

traditioner inom bildämnet på skolorna.  

 

Vad betyder bildsalen för dig?                                                                                                    

På ovanstående frågan svarar samtliga tillfrågade bildlärare att just bildsalen betyder mycket 

för dem. Det finns en enhetlighet i svaren om att bildsalen skall vara en lektionssal ämnad och 

anpassad efter läroplanen. Tillgången på ljus och att det är en plats som uppmanar och tillåter 

kreativitet nämns återkommande av lärarna.  

Enkät till elever 
 

Vilket redskap är viktigast för dig?  

På ovanstående fråga svarar eleverna på de olika skolorna vad de anser vara deras viktigaste 

redskap i bildämnet. Endast fem svar signalerar betydelsen av någon form av digitalt 

hjälpmedel som det viktigaste redskapet.  Skola C avviker med en dominerande svarsandel på 

penseln som det viktigaste redskapet.  

I det här avsnittet listar jag de fem svarsutfall på respektive skola som fått flest röster. 

Noterbart är även att frågan var öppen men att majoriteten av eleverna på samtliga skolor har 

valt att svara efter ett någorlunda enhetligt mönster.  

 

Skola A Skola B Skola C Skola D 

Pennor                   
16 

Pennor                      
27 

Penslar                    
28 

 

Färg                         
8 

Sudd                           
10 

Pennor                    
19 

 

Sudd                        
8 

Färger                         
8 

Sudd                          
8 

 

Penslar                    
7 

Papper                        
7 

Papper                      
5 
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Papper                    
5 

Penslar                        
6      

Sax                             
4 

 

Är det något redskap som du saknar?  

Skola A  

Här nämns variationer på:  

penslar och pennor,  

förkläden  

knivar 

tyg 

 

Det övervägande svaret på ovanstående fråga är ”nej”. Endast ett avvikande svar förekommer 

som önskar fler digitala redskap.  

Skola B  

Här finner man följande önskemål bland svaren:  

 

3d printer  

Skuggredskap 

Brännugn 

Gipsskivor 

Pennor 

Kol 

Passare 

Drejskivor 

Pennor och färg  

 

I övrigt var man tillfredställd med utbudet av redskap. Det förekom endast önskemål om fler 

sudd vilket är det enda svar som nämns mer än en gång. Det önskemålet har två personer 

angett i sina svar.  
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Skola C  

 

Linjal 

Kisel för marmorering 

Variationer på penslar  

Spackelspadar 

Graffittifärg 

Fisknät 

Målardukar 

 

Övervägande del av informanterna har svarat ”nej” på frågan. Även här finns ett svar som 

önskar fler digitala hjälpmedel.  

 

Vad betyder bildsalen för dig?  

Skola A  

På ovanstående fråga har elva elever angett svar som betonar att bildsalen är en speciell plats 

för dem.  Ordet ”plats” nämns i flera svar och kan ses som viktig. ”Platsen” som eleverna 

talar om tillåter deras kreativitet att flöda. Här betonas även ordet ”kreativitet” vid fem 

tillfällen.  Bland svaren framkom att bildsalen är en plats där eleverna känner att de kan skapa 

och uttrycka sig samt en plats där de kan känna sig trygga. En elev svarar att ”Det känns inte 

som att man har lektion men man är ändå beredd att göra sitt bästa.” Två elever har svarat att 

de lägger vikt vid att det finns rikligt med material just i bildsalen.  

 

Skola B  

Sju elever har angett svar om den speciella plats de anser bildsalen vara. ”En plats, där man 

kan skapa sina tankar i verk” nämner en elev. Tre elever har svarat ”roligt ämne” eller 

”väldigt kul” med utgångspunkt från sin inställning till själva bildämnet överför de det till 

bildsalen. Elva elever har nämnt ordet kreativitet. Fem elever har nämnt ordet ”lugn”. En elev 

nämner att ”Det är lite som en paus från de andra stressiga skolämnena.” 
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Skola C 

Elva elever har svarat att platsen och miljön är speciell i bildsalen. Fem elever nämner ordet 

”kreativitet” som association till bildsalen. Tre elever nämner att ”allt finns” i bildsalen.  

Fem elevers svar tangerar på ”harmoni” som ”fantasi och lugn”, ”skönt att komma ifrån och 

måla ett tag” samt ”avslappnat”. Fem andra elever nämner som svar att de faktiskt inte vet. 

 En elev nämner ” en rolig lektion”. Tre svar nämner ”lektion” en annan elev nämner ordet 

”skola” och den tredje ”bild”.  

Bild i en vanlig lektionssal, skulle det göra någon skillnad för dig? 

Skola A 

 

På den här frågan svarar en klar majoritet av eleverna att det skulle vara sämre för dem att ha 

bild i en vanlig lektionssal. En av anledningarna är att eleverna tror sig kunna känna sig 

instängda i en vanlig lektionssal jämfört med i en bildsal som flera elever nämner att det är en 

annorlunda stämning i. Två elever nämner ordet kreativet i bemärkelsen av att de skulle känna 

sig mindre kreativa i en vanlig lektionssal. Tre elever nämner redskapens roll i bildsalen vilka 

de menar skulle vara svåra att tillgå i ett vanligt klassrum. En elev svarar att det inte skulle 

göra någon skillnad så länge det skulle finnas fönster. En annan elev delger att hen själv haft 

bild i en vanlig lektionsal och menar att det ”varken blev seriöst eller lärorikt”. 

Skola B 

 

Även här svarar en majoritet att det skulle göra en skillnad för dem att ha bild i en vanlig 

lektionssal. Argumenten som nämns är bland annat att ”bänkarna är högre och mer ljus 

släpps in i bildsalen”. Fyra elever svarar att det inte skulle göra någon skillnad för dem. En 

elev nämner att det skulle vara dåligt av den enkla anledningen att det då inte skulle finnas 

tillräckligt med material tillhanda. Bristen på kreativitet i ett vanligt klassrum nämns fyra 

gånger, likaså den tänkta bristen på inspiration nämns fem gånger. Två elever nämner att det 

inte skulle vara lika accepterat att smutsa eller stöka ner i ett vanligt klassrum.  

Skola C 

Majoriteten av eleverna svarar att det skulle vara sämre för dem att ha bild i en vanlig 

lektionssal. Sju elever svarar att det inte skulle göra någon skillnad för dem. Sju elever 

nämner ordet ”känsla” i form av att det skulle kännas annorlunda och inte som bild i en vanlig 

lektionssal. Fem elever nämner ordet ”inspiration” och de anser att de skulle kunna få mindre 

inspiration för bildskapandet i en vanlig lektionssal jämfört med i en bildsal. En elev svarar på 

frågan på detta sätt utifrån egen erfarenhet: ”jag hade det i min gamla skola och vi fick bara 

måla mandalas för att det inte fanns plats eller pengar”. 
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Analys:  

Lärarenkäten:  
Vad finns?                                                                                                                           

Lärare i Annan stad nämnde projektorn som en viktig del i lärarens bildundervisning. 

Förutom projektorns betydelse för undervisningen nämns inget annat material eller redskap på 

de olika skolorna som har introducerats inom bildämnet de senaste fyrtio åren. Det finns en 

gemensam nämnare hos de olika skolornas lärare med deras tydliga fokus på analoga och 

invanda tekniker och redskap. Tillgång eller brist på material i bildundervisningen uppfattas i 

flera rapporter och studier inte sällan som något som orsakats av storpolitiska beslut.
47

 De 

flesta av de nämnda redskapen och materialen har funnits med innan begrepp som bildanalys 

och bildkommunikation introducerades på 1960-talet.
48

 Materialen går alltså direkt att härleda 

till de som kom till under de fria skapandes era på 1950-talet. 
49

  

Lektionernas upplägg och de redskap lärarna nämner skulle ha fungerat bra inom ramen för 

läroplanerna som tillkom åren 1962 och 1969 men skulle eventuellt ha stött på patrull i och 

med läroplanen som tillkom år 1980.
50

 Anledningen är bildlärarnas direkta eller indirekta 

förankring i traditionen som går tillbaks till det fria skapandets era från 1950-talet. De 

tillfrågade bildlärarna har i sina svar om redskap och bildsal inte nämnt något som visar på de 

förändringar som ägt rum inom bildämnet, sedan 1960-talet och framåt.
51

 Här hamnar det som 

skolverket bedömer vara en utmaning för lärare, att just arbeta för en modernisering av 

bildämnet utan att eleverna tappar intresset.
52

  

Vad används/Vad saknas?                                                                                                           

Båda frågorna syftar till att svara på hur användningen av material ser ut samt vilka påtagliga 

brister som uppfattas exempelvis tillgänglighet på material.  

”Allt material är inköpt till undervisningen”(skola A). På frågan vad används svarar skola B 

”allt i olika uppgifter”. Svaren syftar enligt mig på den koppling som finns mellan identiteten 

och stoltheten i den egna yrkesprofessionen och i bildsalens utformning.  

Kan mina frågor om eventuella materiella brister i bildsalen uppfattas som en kritik mot 

lärarnas arbete? Här utkristalliseras kanske en antydan till stolthet över den egna bildsalen 

                                                           
47 Andersson, I. MATERIAL- vad, hur och varför? Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 2013. 

48 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan, Skolverket. 2015. s.91.  

49 Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 
50 Hanses, E. En konservativ massaker på bildämnet. Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 2016. 

51 Nordin, M. Teckningsrevolt. Konstfack, Institutionen för bild och slöjdpedagogik. 2018. 

52 Nationell utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd i grundskolan, Skolverket. 2013. s.23. 
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mellan raderna.  Svaren vittnar om att just de tillfrågade lärarna upplever en hög grad av 

användning av det tillgängliga materialet. Ovanstående går även att koppla till 

decentraliseringen av skolan vilket resulterade i att kommunerna fick huvudansvaret för 

skolan.  

Varje rektor har numera det rent exekutiva ansvaret för att bildsalarna ses efter. Min studie 

visar dels på att lärarna inte vill betona brister i bildsalen. Detta kan bero på att brister kan 

uppfattas inte bara som en kritik mot den egna professionen utan även en kritik mot driften av 

skolan. Göran Linde påpekar att platsen för en läroplans realisering har betydelse, då varje 

skola, skolledare har möjlighet att utforma den själv.
53

 Diskussioner under benämningen 

”integration code” pekar på beroendeställningen som läraren har gentemot sin skolledning.
54

  

I den rådande situationen med elevpeng kan det uppfattas som en nackdel att som lärare öppet 

blottlägga mer omfattande brister, då skolor konkurrerar med varandra om elevunderlaget. 

Skola D signalerade öppet att bristerna varit stora, då inköp och materialunderhåll inte skötts 

under längre tid. Något som även pekar på skillnader skolorna emellan. Enligt ram-och 

läroplansteorierna gör skillnader i tillgång på material och resurser att utgångspunkterna för 

en realisering av läroplanen i bildämnet blir väsensskild.
55

 Det finns även en syftning bland 

svaren som pekar på en fokusering på de individuella prestationerna och ett tydligt mindre 

fokus på det som kan ses tillhöra ett större sammanhang. Förutsättningarna bedöms vara 

individuella och efter de prestationer man som yrkesutövare själv gjort. Något Linde refererar 

till under vad han kallar ”collection code” som tillskriver läraren stor självständighet att 

genomföra sin planering.
56

 Den syftar även på läraren som representant för ämnet snarare än 

enbart pedagog.
57

 

Gått åt för snabbt?                                                                                                                   

På den här frågan är lärarna på de olika skolornas svar ganska likartade och man anger ex. att 

den egna planeringen förhindrat eventuella brister. Det signalerar möjligen betydelsen av den 

egna stoltheten som yrkesutövare, vilken inte skall låta sig drabbas eller begränsas av 

materialbrist. Förskjutningen från ett fokus på generella tendenser till att göra det till en fråga 

om den egna utövningen speglar kanske även tidsandan.  

Kan det vara så att själva talet om brister i bildlärarens egen bildsal uppfattas negativt för 

                                                           
53 Linde, G. (2010). Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.14. 

54 Ibid.  
55 Linde, G. (2010). Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

56 Linde, G. (2010). Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.39.  

57 Linde, G. (2010). Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
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läraren i fråga? Rent automatiskt kanske man som lärare istället hellre betona sin egen 

förmåga att hantera förutsättningarna. Svaren som lärarna ger skulle kunna vara hämtat från 

en löneförhandling eller en intervju för tjänst som förstelärare. Det faller in under 

ramfaktorteorins syftning på de yttre förutsättningar som möjliggör undervisningen.               

När styrning och utvärdering av lärares tjänster av rektor och skolledning blir tongivande drag 

beskrivs efter vad Göran Linde refererar till som vanligt förekommande under Integrated 

code.
58

 

 

Vad betyder bildsalen för dig?                                                                                                       

När det gäller bildsalen svarar samtliga tillfrågade lärare nästintill unisont att bildsalen inte 

endast är det fysiska rum som de bedriver sina lektioner i. Esoteriskt klingande svar om 

ljusets betydelse kan istället kopplas till färglära eller den ”skolateljé” man strävar efter att 

skapa med en bildsal.
59

   

Ljusinsläpp får en betoning av bildlärarna som troligtvis inte är speciellt vanligt 

förekommande hos exempelvis fransk- eller hemkunskapslärare. Fönstrens roll betonas även 

ibland av elever även om lärarna nämner den som någon av dess huvudpunkter.           

Bildsalen är enligt min mening djupt sammankopplad med yrkets innersta väsen, som 

skådeplats för undervisning i kommunikativt och visuellt skapande.   

Pettersson och Åsén betonar att i och med det fria skapandets era på 1950-talet, växte 

teckningslärarnas ansvar för salen succesivt över tid.
60

 Nya arbetsuppgifter som 

materialinköp, planering hamnade så småningom på tecknings/bildlärarna, som utvecklat ett 

ansvarstagande över de egna teckningssalarna till en viktig del i yrkesrollen.  

Det finns anledning för mig att hävda att det därför finns en sorts ”verkmästarroll” inbakat i 

bildlärarprofessionen som tar sig olika uttryck men är djupt inarbetad i yrkesidentiteten. 

Verkmästarprofessionen går tillbaks till skråväsendet och syftar på den yrkesperson som 

ansvar för verkstaden. På bilplåtverkstäder exempelvis har yrkesgruppen en framträdande roll. 

 

 
 

                                                           
58 Linde, G. (2010). Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

59 eso·ter·isk [-te´r-] adjektiv ~t ~a • avsedd för de invigda; svårtillgänglig: SAOL. 

60 Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 
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Enkäten till elever  
 

Vad är ditt viktigaste redskap?                                                                                                                                   

På ovanstående fråga gav svaren och indikationerna från samtliga skolor att tyngdpunkten 

bland redskapen ligger på de rent analoga verktygen. Svaren som resulterade i placeringslistor 

med de fem populäraste redskapen, signalerar tydligt; tonvikten ligger på bildproduktion.
61

 

Redskapen som nämns är precis som svaren från lärarenkäten syftningar på redskap som 

fanns i teckningsämnet långt innan Lgr80.
62

  

Studier har tidigare visat att trots flera omfattande förändringar av bildämnets karaktär så 

ligger elevernas förväntningar huvudsakligen i att själva få göra bilder.
63

 Åsén poängterar 

ämnets stoffträngsel: där gamla och nya tekniker läggs som ”lager på lager”.
64

 Verktyg som 

videokamera eller fotoutrustning som Pettersson och Åsen nämner som önskvärda nämns inte 

alls av eleverna i min studie. 
65

 

På följande fråga om det är något som eleverna saknar följer svaren ett i grova drag likartat 

mönster. Endast fem svar på samtliga skolor signalerade betydelsen av någon form av digitalt 

hjälpmedel som de viktigaste.
66

 Avvikande är två önskemål på redskap som kommit till efter 

Lgr 80, nämligen sprayfärg och 3d-printer.  

Specialiserade önskemål som kisel för marmorering och brännugn signalerar åter igen att det 

eventuellt finns tendenser som gör att äldre tekniker och vanor är mer lockande för dagens 

elever som till skillnad mot exempelvis mig själv är eleverna uppvuxna med digitala 

redskap.
67

 Eleverna var inte styrda på något sätt när de skulle svara på frågorna om viktigaste 

redskap respektive saknat redskap. 

Det som är uppenbart är dock att de flesta eleverna har valt att svara efter ett gemensamt 

mönster. Avvikande emellan skolorna har varit rangordningen där penna kommit högre på en 

skola medan penslar högre på den andra. Stoffurvalen bland möjliga lektionsupplägg som 

ligger till grund för vilka redskap som används, signalerar även här en tydlig markering på 

tyngdpunkten i de tekniker som fanns redan i teckningsämnet.
68

 Resultatet kan kanske även te 

sig normativt och begränsande, som att ämnet traskar på i gamla invanda mönster, utan att 

                                                           
61 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan. Skolverket. 2015. 

62 Nationell utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd i grundskolan. Skolverket. 2013. s.29.  
63 Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 

64 Åsén, G. (red.) (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder. (Första upplagan). Stockholm: Liber. 

65 Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 
66 Nationell utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd i grundskolan. Skolverket, 2013. s.58. 

67 Nationell utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd i grundskolan. Skolverket. 2013. s.59.  

68 Linde, G. (2010). Det ska ni veta!:en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
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vilja gå bortom penna, pensel och papper.
69

 Elevernas preferenser om redskap kan även 

kopplas till konstnärliga praktikområden som ligger något utanför nuvarande fokus på 

Konstfacks bildlärarutbildning.
70

’
71 

Vad betyder bildsalen för dig?  

På ovanstående fråga finns det en stor enighet som förenar de olika skolornas elever.          

Just ordet ”plats” nämns ofta i enkäterna och verkar därför vara av betydande vikt.     

”Platsen” som eleverna refererar till både tillåter och uppmuntrar deras kreativitet.         

Svaren betonar även ordet ”kreativitet” vid flera tillfällen i svaren. Något som faller in under 

det som Linde menar är paradigmatiska funktioner, nämligen något som företrädare för ämnet 

har en gemensam uppfattning om.
72

 

Det paradigmatiska är att eleverna svarar ganska konsekvent på frågan om vad bildsalen 

betyder för dem med hur de upplever bildämnet. Gillar man som elev bildämnet får bildsalen 

positiva konnotationer som svar och gör man inte resulterar det istället i ett mer neutrala 

betingade svar. Den fysiska ramfaktorn i det här fallet har jag anledning att anta är starkare 

mellan bildsal och bildämne än mellan exempelvis tyskämne och dess lektionssal. ”Det är lite 

som en paus från de andra stressiga skolämnena.” säger en elev. Det svaret har långa 

traditioner som kritiker menar syftar på bildämnet som ett underbetonat pysselämne.
73

 Flera 

andra elever nämner ”Lugn” eller ”Paus”. Svar som egentligen inte säger någonting om vare 

sig rummet eller ämnet utan associationerna, både ämnet och rummet har. Svaren som 

refererar till pausens roll kan utgöra del i argumentation för kritiker mot bildämnets 

betydelse.
74

  

Vad är det den rumsliga planeringen gör för att skapa en paus gentemot den resterande 

undervisningen i skolan? Kanske har ämnets karaktär eller dess avsaknad av 

informationstunga och teoretiska eller numerära uppgifter och provsituationer, en del med 

saken att göra. Kreativitet nämns ofta av eleverna vilket ordagrant omfattar skapande och ny-

danande samt produktiv.
75

 Epitet som jag utan tvekan anser måste upplevas något krävande 

att leva upp till för en måttligt intresserad elev. Fokus ligger utan tvekan på själva görandet i 

bildsalen hos studiens informanter.
76

 Själva görandet betonas även i svaren till frågan om hur 

                                                           
69 Andersson, I. MATERIAL- vad, hur och varför? Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 2013. 

70 Nordin, M. Teckningsrevolt. Konstfack, Institutionen för bild och slöjdpedagogik. 2018. 
71 Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. s.109. 

72 Linde, G. (2010). Det ska ni veta!:en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

73 Linde, G. (2010). Det ska ni veta!:en introduktion till läroplansteori!. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
74 Nationella utvärderingen av bild i grundskolan. Skolverket. 2015. 

75 kre·at·iv [kre´- el. -i´v] adjektiv ~t ~a • skapande, nydanande, produktiv. SAOL. 

76 Nationell utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd i grundskolan. Skolverket. 2013.s .22. 
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det skulle ha varit att ha bildundervisning i vanlig lektionssal. Det hade inte gett lika mycket 

inspiration, hämmat kreativitet och varit tråkigt menar framför allt elevernas svar.  

Det bekräftar det tidigare nämnda avbrottets roll i skolvardagen jäms med ”pysselämnets” 

kvarlevande element.
77

 

Slutdiskussion 

Bildsalen är en plats planerad och utformad för skolämnet bild. Lärare såväl som elever 

förväntar sig att bildsalen skall vara anpassad för praktiskt bildskapande. Bildsalen kan ses 

som en ramfaktor för möjliggörandet av de bildkonstnärliga praktiker och undervisning i 

skolan. Bildsalen är ett rum och en plats för undervisning i visuellt skapande.  

Bildämnets fyrtio år långa historia överskuggas allt jämt av det tidigare teckningsämnets 

hundraåriga varande i den svenska skolan. Föreställningarna och kopplingarna till bildsalen 

har en tyngdpunkt i sitt stoffurval, på de upplägg som redan fanns i den bildkonstnärliga 

undervisningen inom teckningsämnet innan läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) 

klubbades igenom. Läroplansförändringen syftade till att göra ämnet och salen till mer 

kommunikativa. För både för lärare och elever står det dock tydligt att bildsalen är en speciell 

plats som innebär ett avbrott mot övrig undervisning. Själva rummet bildsalen ska gärna ha en 

god ljustillförsel och med sin inspirerande miljö uppmana till kreativitet hos eleverna.  

Efterkommande läroplansrevisioner och Lgr 11 förstärkte vikten av de kommunikativa 

elementen som lades fram i Lgr 80. Det här till trots är tolkningen av bildsalen från min studie 

tydlig. Lärare och elever väljer olika formuleringar men är överens om vilken plats bildsalen 

är, vilken är en plats ämnad för praktiskt och analogt bildskapande. Det finns även anledning 

för mig att hävda att det finns en sorts ”verkmästarroll” över bildsalen inbakat i 

bildlärarprofessionen som tar sig olika uttryck men är djupt inarbetad i yrkesidentiteten.  

Verkmästarprofessionen går tillbaks till medeltiden och skråväsendet och syftar på den 

yrkesperson som ansvar för verkstaden.
78

 På bilplåtverkstäder exempelvis har yrkesgruppen 

en framträdande roll. I bildsalen innebär det att bildläraren ansvarar för bland annat inköp, 

bestånd, service av utrustning samt utformning av salen. Bildsalen är en plats där eleven med 

framför allt penna, pensel, spackelspadar skapar bilder. Upplägg eller övningar som 

                                                           
77 Hanses, E. En konservativ massaker på bildämnet. Konstfack, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik. 2016. 
78 verk|mäst·are substantiv ~n; pl. ~, best. pl. -mästarna • arbetsledare i fabrik, verkstad e.d. 

(högre) arbetsledare i fabrik eller verkstad sedan ca 1750 i sin nuv. bet.jfr fornsv. värkmästare ”skråföreståndare”. SAOL. 
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uppkommit under teoretiseringsvågorna av ämnet efter Lgr 80 har inte alls framkommit under 

min studie.  Bildsalen av idag med sina tillgångar och brister ter sig i stort oförändrad i 

utförande sedan det fria skapandets och ”materialhysterins” dagar i mitten av 1950-talet.    

Eleven och läraren uttrycker i stort en samsyn i tolkningen av bildsalen som en kreativ plats. 

Det övervägande draget av avbrott från den vanliga skoldagen betonas, där man skapar bilder 

i olika tekniker.  För mig som snart nyexaminerad bildlärare ställer det en del frågor.          

Hur anpassar jag de kunskaper jag fått från mina huvudsakligen ganska teoretiska studier på 

Konstfack med de stora krav på arbete i praktiska och traditionella tekniker, som finns ute på 

skolorna idag? Genom att skaffa sig en större begreppsförståelse för vad bildsalen är, har vi 

som blivande bildlärare ökade förutsättningar att hantera en avsaknad av en bildsal eller fysisk 

planering för bildämnet. Trots att läroplanen som Skolverket fastställt kräver en lektionssal 

anpassad för ämnet bild kommer vi inte att kunna reglera hur den kommer vara anpassad eller 

från vilket decennium på 1900-talet, den är anpassad efter. De presumtiva arbetsmöjligheterna 

för en bildlärare ligger i skrivande stund övervägande i miljöer som i sin fysiska natur är 

traditionell. De bildsalar vi som bildlärare kan komma att arbeta i, är inte helt osökt därför de 

rum som förvaltar ett sorts hegemoniskt stoff, ett arv som går tillbaks till teckningsämnet och 

de starka avbildande bildtraditionerna.  

Hur skapar vi då balans mellan de traditioner som följer vår utbildning med de mer 

traditionella bildvanorna och synsätten?   

Helt säkert kommer inte vår undervisning följa det spår som utbildningen följt, fullt ut.       

Det kan däremot vara tänkvärt att göra sig tillfreds med att använda ett dubbelt perspektiv 

som lärare, i förhållande mellan rådande skolkultur och det stoffurval vi bär med oss från vår 

egen utbildning på Konstfack. Den typen av dubbelt perspektiv kan fungera som diskursivt 

kitt för att hålla samman bildfönstrens vida ramar. Ett perspektiv där traditioner kan blandas 

upp med förnyelse medan exempelvis analyskunskaper kan varvas med gestaltande arbete.       

 

 

 



 
 

38 

Gestaltning 

I den gestaltande delen av arbetet har jag har utgått från uppsatsens ämne om vad en bildsal 

är. Det utgör ett visuellt komplement av den teoretiska delen i min studie.  

 

 fig. 10. ”Lgr 80”. Marcus Blockson, 2019. 

 

Arbetsmaterialet till gestaltningen utgick från tre delar av en skrivbordshurts i furu. 

Skrivbordet är minst trettio år gammalt. På mellanpartiet finns en stämpel som dateras till 

februari 1988. Datumet är inte oviktigt i sammanhanget, det är ett år innan skolans 

kommunalisering och tre år innan Skolverket kom till. Skolöverstyrelsen var då det högsta 

beslutande organet över skolan. Lgr 80 var då den senaste läroplansreformen inom vilken 

teckningsämnet omformades till det nya ämnet bild. 

 

 fig. 11. Första skissen ”Låd dom vara”. Marcus Blockson, 2019.  
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Min gestaltning är ett ready-made och en found objects installation. Ready-made är ett 

tidigare massproducerat föremål som görs till konst, genom ett byte av kontext.                

Found objects är likaså tidigare massproducerade produkter som haft funktion innan de blir 

konst.  

 

Ready- made är i min gestaltning själva skrivbordslådorna och deras mellanparti.           

De föremål som jag samlat in för att fylla lådorna med är snarare Found objects.           

Lådorna assembleras med de funna artefakterna, för att sedan skruvas upp på väggen. 

Slutligen tar de formen av en installation. Assemblage kan beskrivas som en sorts 

kollageteknik med objekt. Installation är när rummet eller platsen används medvetet utifrån 

ett konstnärligt syfte.
79

  

 fig. 12.”Telefonkatalog”. Dan Wolgers. 1992. 

 

 

Som inspirationskälla vände jag mig först till konstnären Dan Wolgers. Wolgers fick år 1992 i 

uppdrag att formge telefonkatalogen för Stockholm, vilken han lämnade som den var tidigare, 

fast med sitt namn och nummer på omslaget. Wolgers använder sig ofta av ready-made som 

metod, tidigare massproducerade produkter som görs till konst genom byte av sammanhang.    

 
  

 

                                                           
79 in·stall·at·ion substantiv ~en ~er .konstverk som kännetecknas av att rummet eller platsen där konstverket ställs ut medvetet inkluderas 

som konstnärligt uttrycksmedel ofta uppbyggt av redan befintliga föremål. SAOL. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzqcawy9DhAhUE06YKHeyLCr8QjRx6BAgBEAU&url=http://online.auktionsverket.se/1204/127734-dan-wolgers-gula-sidorna&psig=AOvVaw2QcnZ1DUEQgcwG8vCJkJ2W&ust=1555365779793382
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fig. 13.” Allt är förlåtet”. Dan Wolgers. 1992. 

 

Föremålen till mitt projekt samlades in under en period av tre månader, avsikten var att varje 

sak eller föremål skulle spela spegla en beståndsdel vardera från min studie.  

             

 fig.14. “Congress of the assemblage”. Marcus Blockson. 2019. 

 

Föremålen och lådorna strävar efter att spegla tendenser inom bild och teckningsämnet och 

speciellt den estetiska fostran. Tankarna om att fostra elever estetiskt hade funnits med sedan 

1800-talet men växte sig stark på 1940-talet, då man förfasade sig över hötorgskonstens 

popularitet.  Fiskargubben, ”Den gamle sjöbjörnen” är ett exempel på hötorgskonst.  

De reproducerade bilderna på fiskargubben var populära, folkliga men i många 

teckningslärares ögon, stod de däremot för en synnerligen dålig smak.
80

 

 

                                                           
80 Pettersson, S. & Åsén, G. (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag. 
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fig. 15. Låda 1. Marcus Blockson, 2019.  

 

F fig. 16. ”Den gamle sjöbjörnen”. Harry Harerendel”. Okänt årtal.  

 

Under den här perioden var skolan och teckningsämnet i synnerhet en bastion mot 

hötorgskonst och buskiskultur. Senare skulle vad man på 1970 och 80-talen kallade 

skräpkultur ta hötorgskonstens plats. I skräpkulturen fanns bland annat krigsleksaker, 

monchichi-, barbie-, he-mandockor, byggmodeller tecknande filmer som bara visades på de 

nya farliga satellitkanaler som uppenbarat sig över Sverige.  

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-kcbVq-3hAhVo-yoKHSeDDUQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.barnebys.se/blogg/ar-han-konstsveriges-mest-kanda-gubbe/&psig=AOvVaw0A1SVKR42gB0Nka2sG7zf4&ust=1556353751317633
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fig. 17. “Jack Freak Picture”. Gilbert & George, 2008. 

 

I min gestaltning finns också en koppling till förändringens vågor som svept in över skolan 

och bildämnet under 1900-talets gång och lagt sig som stoffträngsel. När vi nu ser hur lådorna 

med mellanparti växa ut från väggen har de format sig till en skulptur. De brittiska 

konstnärerna Gilbert & George menar att det är de själva som är konstverket i deras skapande. 

De poängterar även att de inte är en duo utan en enhet.  

 

Installationen som blev min gestaltning var således också en enhet och inte vad som till synes 

kunde varit en tredelad skulptur.
81

    

                                                           
81 Daily Telegraph. 2009-07-06. 
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fig. 18. Utställningsskylt. ”De utvalda och de avdelade”. Marcus Blockson, 2019. 

 

      

fig. 19. ”De utvalda och de avdelade”. Marcus Blockson, 2019.   
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fig. 20. Låda 1. ”Stoffträngsel”. Marcus Blockson, 2019.   

 

 

 fig. 21. Låda 2. ”Bildklassrummet”. Marcus Blockson, 2019.  
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fig. 22. Låda 3. ”Sjömannens begravning”. Marcus Blockson, 2019.  
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Inventering 1.   
 

 Gymnasium, Stockholms innerstad. 12/2/19  

 

Lektion 1: Konstarterna och Samhället 

Teorilektion 

 

Utskriftsstenciler 

Laptop 

Smartphone 

Hörlurar 

Wi-fi 

Blyertspenna 

Bläckpenna 

GIF-maker 

 

Lektion 2. Bild. Grafik-arbete i linoleum. 

 

Linoleumplattor 

Knivar 

Skisspapper 

Tryckvals  

Grafikfärg  

Dragskåp 

Diskho för rengöring av penslar mm.  

Bänkar i arbetshöjd 

Skärmaskin 

Fix sativ  

Spray mount 

 

Lektion 3. Konsthantverk 

 

Knivar 

Papier machè 

Lera 

Skulpturplattor  
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Inventering 2.  
 

Friskola, 

Högstadium, Annan stad. 1/3/19  

 

Lektion 1 Bild 

 

Teoridel: Veckans konstnär – Lars Lerin 

 

Fakta om konstnären 

Ordkunskap 

Utskriftsstenciler 

 

Praktisk del: Landskapsteckning 

Linjaler 

Bok med bild exempel 

Papper 

Penna 

Sudd 

vattenfärger 

Mapp för samling av arbeten  

 

 

Lektion 2. Bild.  

 

 

Teoridel: Veckans konstnär – Lars Lerin 

 

Projektor 

Film om Lerin.  

Utskriftsstenciler 

 

Praktisk del:  

 

Klädkroki:  

 

Penna 

Papper 

sudd 

vattenfärger 
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Bilagor: Enkäter 1:1 Elever   

 
 

  

Inventering 3.  

 
Villasamhälle, Norrort 

 

Högstadium. 5/3/19  
 
Lektion 1 Bild – Masker 

 

Gips 

Spackel 

Skulpturverktyg 

kniv 

maskeringstejp 

akrylfärg 

penslar 

 

Lektion 2. Måleri efter Photoshop bild 

 

 

Linjaler 

Papper 

Penna 

Sudd 

Akrylfärg 

penslar 
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Inventering 4.  

 

Söder om söder om söder,  

 

grundskola. 11/3/19  

 

Lektion 1 Gipsrelief 

 

Gipsrullar 

Diskho 

Skulpturverktyg 

Sax  

Tallrik i papp 

Plastburkar med vatten 

 

Lektion 2. Gipsrelief 

 

Gipsrullar 

Diskho 

Skulpturverktyg 

Sax  

Tallrik i papp 

Plastburkar med vatten 
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Bilagor: Enkäter 1:1 Elever 

 

  

frågor om vad som finns och inte finns 

 

 

 

Marcus Blockson, Bild och medialärarstudent på Konstfack 

 

 

 

 

1. Vilka redskap är viktigast för dig? 

 

 

2. Är det något redskap som du saknar i undervisningen?  

 

 

 

3. Vad betyder bildsalen för dig?  

 

 

  

4. Om du istället hade bild i en vanlig lektionssal skulle det göra någon skillnad för dig?  
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Bilagor: Enkäter 1:2 Lärare 

 

frågor om vad som finns och inte finns 

Marcus Blockson, Bild och medialärarstudent på Konstfack 

 

 

1. Vad är det som finns? (i material och redskaps väg) 

 

 

2. Vad används? 

 

 

3. Vad saknas? 

 

 

4.  Handlar det om att materialet gått åt för snabbt eller är man i väntan på 

inköp etcetera  

 

 

5. Vad är det som finns men inte används?  

 

 

6. Om det var längre en tid sedan, när var senaste gången materialet eller 

redskapet var populärt i undervisningen?  

 

 

7. Vad betyder bildsalen för dig?  

 

 

 


