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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur rummet och dess inredning möjliggör 
bildskapande sett i relation till styrdokumenten och aktuell bildpedagogisk forskning.  
Undersökningen kan placeras inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet Visuell 

kultur där förhållandet mellan seende och kunskap studeras och hur det i detta 
förhållande förhandlas fram och skapas mening. I arbetet har jag försökt att anlägga 
en konstruktionistisk syn på de undersökta lokalerna. Utgångspunkten har varit att 
mening skapas i mötet mellan det visuella, auditativa och spatiala och att rummen på 
så sätt skapar olika möjligheter för handling. Att planera skollokaler (i detta fall 
bildlokaler) och att inreda och utrusta förskolerum och klassrum kan ses som 
iscensatta teorier om barns och ungdomars behov, utveckling och lärande. 
 
Åtta lokaler från förskolan till gymnasiet dokumenterades med fotografier och jag 
intervjuade också lärarna som arbetade i lokalerna. Utifrån detta underlag har jag 
sedan analyserat varje lokal för sig. I resultatdelen beskrivs hur lokalerna nyttjas för 
bildskapande. I resultatet visas också att lokalernas utseende och möjligheter beror på 
en förhandlingsprocess som startar under byggprocessen och sedan fortsätter när 
lokalerna tas i bruk. Denna förhandling rör även barnens och ungdomarnas 
möjligheter att förhålla sig aktiva i rummen och själva ta initiativ till bildskapande. 
Olika traditioner inom bildämnet återspeglas genom de bilder som presenteras på 
väggarna och det material som finns synligt i lokalerna. Arbetet har gett insikter om 
vikten av välplanerade lokaler utifrån det arbetssätt eller den pedagogik man vill 
jobba efter. Men också om hur lokalernas inredning, det material och de bilder som 
presenteras återspeglar olika syn på bildämnet, på kunskap och på dem som vistas där. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sökord: bildlokaler, bildsal, bildpedagogik, bildundervisning, skollokaler, skolmiljö
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1. Inledning 
För några år sedan ringde en kollega och bad om råd inför en ombyggnad av bildsalen 
på hennes skola. Hon frågade hur bildsalen borde se ut för att följa läroplanens 
intentioner och antog att jag som högskoleadjunkt borde veta. Hon undrade vidare om 
skolan kanske hellre borde satsa pengarna på att utrusta en mediesal eftersom det 
tycktes ligga mer i tiden. Jag gav henne ett ganska svävande svar eftersom jag trots 
lång lärarerfarenhet inte visste. Lite senare föreläste Dalarnas länskonstnär Jordi Arkö 
för bildlärarna i länet. Han visade diabilder på olika konstverk han arbetat med, men 
även på den lokal där han började sin konstnärsbana, en vacker sal med stora 
ateljéfönster mot norr. 
 - Det här är vad alla drömde om på den tiden, sa han, men nu vill konstnärerna hellre 
ha en industrilokal med vinschar i taket än en vacker ateljé.  
Båda dessa händelser fick mig att fundera över lokalernas betydelse för hur bildämnet 
uppfattas och gestaltas. Återskapas olika tiders syn på ämnet via bildsalarna? Och vad 
betyder rummets utformning för möjligheten att arbeta med bildskapande på olika 
sätt?  
 
En viktig inspirationskälla inför uppsatsarbetet var Anna Sparrmans avhandling 
Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker. I avhandlingen 

undersöker Sparrman bl.a. fritidshemmet som visuell miljö. Hon hänvisar till Becker 
och Rogoff och menar att miljöns utformning påverkar hur vi tolkar och använder de 
miljöer vi vistas i. Visuella markörer ger oss vägledning om var vi ska vara och hur vi 
ska handla. Hon menar att alla miljöer på olika sätt är formade och präglade med 
normer gällande exempelvis genus eller etnicitet. Det betyder inte att man från början 
tänkt att flickor eller pojkar nödvändigtvis ska vara på olika ställen men att vissa ytor 
lämpar sig bättre för vissa saker och därför i mötet med de personer som använder 
lokalen kommer att brukas på vissa sätt. De utrymmen (space) vi använder blir till 
platser (place) genom sociala relationer och genom interaktion med det symboliska i 
dessa utrymmen framkallas platsernas betydelse. Rummen fungerar på så sätt både 
som platser för sociala interaktioner och skapas också själva på nytt i interaktionen 
med de människor som vistas där.1  
 
En annan avhandling som under arbetet kommit att påverka mig mycket är Elisabeth 
Nordin-Hultmans Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande. Nordin-Hultman 
lyfter fram att trots att det finns en uttalad samspelssyn på relationen mellan barn och 
omvärld tycks det vara så att i den pedagogiska praktiken riktas inte blicken mot detta 
samspel utan mot barnen som individer. När svårigheter och problem uppstår tolkas 
det som att det är barnen som har eller är problemen och man undersöker inte de 
pedagogiska sammanhang eller de miljöer där barnen och de vuxna samspelar. Hon 
jämför i avhandlingen svenska och engelska förskole- och klassrum och diskuterar 
miljöns och inredningens betydelse för vad som sker i rummen och för barnens 
förståelse av sig själva. Hennes slutsats är att om barns och elevers olikheter ska 
rymmas i förskolan och skolan måste de pedagogiska miljöerna öppna för fler 
arbetssätt och handlingsmöjligheter och tid och rum inte regleras så starkt.2 
 
                                                 
1 Sparrman, Anna. 2002. Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker. 
Linköpingsuniversitet, Filosofiska fakulteten, s. 34 och s. 67 ff. 
2 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004. Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm, 
Liber, s. 202 ff. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka hur rummet och dess inredning möjliggör bildskapande sett 
i relation till styrdokumenten och bildpedagogisk forskning. Hur ser de lokaler ut som 
är tänkta för bildskapande? Vad reglerar hur lokalerna utformas? Återskapas olika 
tiders syn på bildskapande/bildämnet i lokalernas utformning/användning? Med 
bildskapande avses i den här uppsatsen både två- och tredimensionellt bildskapande i 
olika material, hantverksmässigt och digitalt. 
 
1.2 Teoretiskt perspektiv 
Visuell kultur är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som vuxit fram under 1990-talet 
där förhållandet mellan seende och kunskap studeras och hur det i detta förhållande 
förhandlas fram och skapas mening. Området är fortfarande ganska nytt och präglas 
av olika teorier, metoder och forskningstraditioner och kan snarare sägas vara ett 
strategiskt förhållningssätt än en distinkt disciplin. En utgångspunkt för forskarna 
inom området (Mirzoeff, Rogoff, Becker m.fl.) är att vi går mot en ökad visualisering 
och fokusering på det visuella. Man menar då i första hand inte att bildflödet i 
samhället ökar utan att livet struktureras efter visuella strategier. Som exempel kan 
nämnas färgade linjer på sjukhusets golv för att hitta till rätt avdelning och 
leksaksaffärernas färgmarkeringar som talar om var pojkarnas respektive flickornas 
leksaker finns.3 Inom medicin kan allt från hjärnans aktivitet till hjärtslagen återges 
som ett visuellt mönster genom komplex teknologi. Kunskap om världen både 
inhämtas och återges i form av bilder likaväl som genom ord och skrivna texter. 
Människans erfarenheter visualiseras i allt högre grad och att leva i det 
postindustriella samhället innebär att vi lever i en visuell kultur som skiljer nutiden 
från vår historia. Detta kräver också en ny form av tolkningsprocesser.4 Becker 
skriver att forskare blivit allt mer medvetna om hur det visuella används som 
meningsskapare, producent och upprätthållare av estetiska värden och även av 
stereotypa föreställningar om genus, vad som är annorlunda och om maktförhållanden 
mellan kulturer.5 Rogoff framhåller att vi också måste våga ställa nya frågor om t.ex. 
närvaro och frånvaro, osynlighet och stereotypier, om objektifiering osv. och lämna 
en tradition där vi hela tiden söker efter den ”rätta” meningen. Vi måste börja tala till 
vårt undersökningsområde istället för om det. ”Visual culture provides the articulation 
of the endless displacement of meaning in the fields of vision”.6 
 
Poängen med att studera visuell kultur är att visualitet är så mycket mer än bilden i 
fysisk bemärkelse. Det handlar om allt det vi ser och hur det visuella formar vårt 
tänkande. Att se och förstå är därmed både en fysisk funktion och en social och 
kulturell handling. Seendet är alltid kopplat till en betraktare vilket betyder att det 
ögat ser redan är präglat av olika uppsättningar av idéer, begär, språk och teknisk 
apparatur. Betraktarrollen är också länkad till det spatiala och det auditiva, dvs. 
upplevelsen av rumslighet och ljud. I mötet mellan det visuella, det auditativa och det 
spatiala skapas mening som tolkas på olika sätt av olika betraktare.7 
 

                                                 
3 Sparrman, Anna. 2002, s. 30 ff. 
4 Mirzoeff, Nicholas (red). 1998. The Visual Culture Reader. London, New York, Routledge, s. 5 ff. 
5 Becker, Karin. 2001. Bara titta: Solna centrum som visuell arena. I: Becker, E. Bjurström, J. Fornäs & 
H. Ganetz(red), Passager: Medier och kultur i ett köpcentrum. Nora: Nya Doxa, s. 179. 
6 Rogoff, Irit. 2000. Terra infirma: Geography’s visual culture. London&New York, Routledge, s. 29 
och 31. 
7 Sparrman, Anna. 2002, s. 30 ff. 
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Att arbeta inom området visuell kultur förutsätter nästan att man har en 
postmodernistisk eller konstruktionistisk syn på kunskap, vilket innebär en kritisk 
granskning av den kunskapssyn och individsyn som varit centrala i den västerländska 
tanketraditionen under den moderna eran.8 Nordin-Hultman beskriver det som att ”vi 
kastar en lång och eftertänksam blick på de antaganden och föreställningar våra 
teorier och praktiker vilar på”. Moderniteten växte fram i Europa och Amerika som en 
del av 1600- och 1700-talets upplysningsprojekt. Genom detta skulle vetenskapliga 
metoder, ny teknologi och industrialisering skapa välstånd och framsteg och ge 
människor ett bättre liv. Den kunskapssyn som formades är fortfarande en del av vår 
tankevärld och innehåller idéer och föreställningar vi tar mer eller mindre för givna. 
En av de grundläggande idéerna i det modernistiska perspektivet är att världen är 
uppbyggd enligt regelbundna mönster som kan studeras objektivt och oberoende av 
de sammanhang de uppstår i. I pedagogiska sammanhang betydde det att teorier om 
barns utveckling och mognad formulerades. Barn skulle studeras utan påverkan av 
vardagliga sammanhang, känslor eller önskningar och man föreställde sig barndomen 
som en följd av ordnade utvecklingsförlopp.9 
 
Under andra halvan av 1900-talet har självklarheten i denna syn börjat ifrågasättas. 
Saussures språkteori, där språket betraktas som ett system av tecken visade att orden i 
sig inte har någon betydelse utan att det är vi människor som skapar mening genom 
att koppla ihop ett visst ord eller följd av ord med en viss betydelse. 
Uppmärksamheten kom att riktas mot språket som redskap för kunskap och vetande 
och mot hur språket, begreppen, kategorierna vi skapar används för att förstå världen. 
Enligt det postmoderna kunskapsperspektivet menar man att den värld vi lever i och 
upplever beror på vår verklighet. Det finns ingen objektiv värld utan vad vi ser och 
beskriver beror på de tidsbundna och kulturbundna redskap som används för seende, 
tänkande och handlande. För att uppfatta fenomen måste vi först ge dem betydelser. 
”Fakta” är på det sättet inget som är oberoende av människans seende eller sätt att 
förstå, utan bundet till vår kultur och vårt meningsskapande. Språk, ord och begrepp 
är redskap för kommunikation men vi styrs också och styr oss genom användningen 
av dem. Olika fenomen kan bara förstås i relation till ett sammanhang/kontext och de 
kategoriseringar vi gör själva i förhållande till de sociohistoriska villkor som gäller. 
Kunskapsredskap är inte genomskinliga utan de skapar och konstruerar vad vi 
uppfattar som verkligt och vad som är möjligt att studera.10 
 
Det betyder att även den pedagogiska praktiken och konkreta sätt att ordna för barn 
(pedagogiska miljöer) skapar vad ett barn är och bör vara. Teorier och föreställningar 
om barn och barndom materialiseras och tar sig uttryck i handling och praktik. Sättet 
att inreda och utrusta förskolerum eller klassrum och att ge uppgifter till barnet kan 
ses som iscensatta teorier om barns behov, utveckling och lärande. De föreställningar 
vi bär på när det gäller t.ex. kön visar sig i den praktiska verksamheten. Språk, teorier 
och praktiker har därför också makt. De utgör förutsättningar för vad som går att 
tänka på, tala om och göra. Leksaker, ting och verktyg kan ses som tecken eller 
avläsbara texter som kan förstås utifrån en eller flera meningsbärande diskurser. 
Nordin-Hultman exemplifierar med att ett vedträ med målade ögon insvept i ett 
tygstycke för hundra år sedan troligen skulle förknippas med fattigdom medan samma 

                                                 
8 Mirzoeff, Nicholas. 1998, s. 4: ”Postmodernism is visual culture”. 
9 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s. 31 ff. 
10 Ibid, s. 31 ff. 
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”vedträdocka” idag också skulle kunna förknippas med idéer om en särskilt 
fantasistimulerade och utvecklande leksak. En postmodern kunskapssyn ifrågasätter 
idén om ett universellt barn som skulle finnas där ute oberoende av kulturella 
föreställningar och sätt att praktiskt ta hand om barn. Vi formar idéerna och vi formas 
själva av dem och barnen tar över vårt sätt att tänka om världen och om barn. Under 
slutet av 1900-talet har det universella i barns kognitiva utveckling och lärandets 
progression ifrågasatts utifrån olika teoretiska perspektiv. Lärandets kontextualitet 
och situering har betonats. Hur kan man förstå barns lärande utifrån en kombination 
av psykologiska och kulturella/situationella förklaringsgrunder? Vad skapas till att 
vara normalt i den dagliga verksamheten med barnen? Nordin-Hultman påpekar att 
det i detta sammanhang är viktigt att inte betrakta barn och barndom som antingen 
helt bestämda av barnets natur eller som helt socialt och kulturellt formade. Bättre är 
en medelväg.11   
    
På samma sätt är också vetenskapliga studier socialt och kulturellt konstruerade 
genom att man studerar hur människor handlar och skapar mening. Thomas Lindlof 
skriver i Qualitative Communication research methods: 

For communications inquirers, the fields of study are the performances and practices of human 
communiction. In communicating, humans signify to each other what they mean by using 
physical signs that mediate time and space. In order for a person to construct a sign, or to make 
sence of one, he or she must know its social use value in the specific situation, and in the culture 
generally. Whether the sign is designed to achieve congruency or to control, there is always a 
concern with the meanings it produces. It follows, then, that communicating is virtually 
indistinguishable from the making of meanings in all their contexts.12 

Forskaren undersöker kommunikativa praktiker som ofta tas för givna av deltagarna 
som ingår i dem. Forskarens uppgift kan vara att beskriva eller lyfta fram kritik av det 
som är förgivettaget.13  Syftet är inte att få fram förklaringar till varför saker och ting 
sker eller ser ut på ett visst sätt utan man eftersträvar snarare en förståelse kring det 
fenomen som studeras.14  Forskaren ses som en medskapare av det undersökta fältet 
genom att under datainsamlingen interagera med informanter och genom att senare 
representera det som studerats i en rapport. 15 Det är viktigt att vara medveten om att 
det inte går att förhålla sig objektiv när man genomför en undersökning och reflektera 
över de resultat som presenteras.16 
 
2. Tidigare forskning 
För att förstå hur dagens bildsalar och förskolelokaler utformas och inreds är det 
viktigt att studera vilka föreställningar som funnits och finns kring barns och 
ungdomars bildskapande. Under den här rubriken kommer jag att göra en genomgång 
av bildämnets historia och vad läroplaner och forskning inom ämnesområdet säger om 
bildskapande och lokaler. Dessutom beskriver jag forskning om skolhus och 
pedagogik.   

                                                 
11 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s. 29ff. 
12 Lindlof, Thomas. 1995. Qualitative communication research methods. London, Thousand   
    Oaks & New Delhi: Sage, s. 13. 
13 Ibid, s. 17. 
14 Aspers, Patrik. 2007. Etnografiska metoder. Malmö, Liber, s. 36. 
15 Lindlof, Thomas. 1995, s 247. samt Aspers, Patrik. 2007, s. 111. 
16 Lindlof, Thomas. 1995, s. 255 f. 



 8 

 
2.1 Från teckning till bild  
Tecknings- eller ritundervisning förekom före den obligatoriska skolans tillkomst 
inom konstnärsutbildning, på akademier, i ateljéer och inom högre 
konsthantverksutbildning. De metoder som användes byggde mest på individuell 
undervisning – instruktioner från vuxen till barn, från mästare till elev.17 Från mitten 
av 1800-talet började teckning etableras som ett skolämne. Då skedde också ett skifte 
från individuell undervisning till massundervisning. Läraren kunde undervisa 50 
elever eller fler samtidigt, klassrummen var ofta trånga och tillgången till material 
begränsad. En av de första pedagogerna som utvecklade metoder för 
massundervisning var Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Han publicerade 
redan 1801 en manual med principer för teckningsundervisning och annan 
undervisning. Undervisningen skulle gå från det enkla till det sammansatta och genom 
övning av åskådningsförmågan ge eleverna ett klart medvetande om tal- och 
rumsförhållanden. Metoden byggde mycket på verbal kontroll och att barnen 
upprepade vad läraren förevisade framme på tavlan. Det krävdes inte så stora 
förkunskaper för att kunna undervisa men syftet med undervisningen var inte heller 
konstnärligt i första hand utan att fostra barnen till koncentration och uthållighet inför 
kommande yrkesarbete.18 För både yngre och äldre elever betonades nyttoaspekterna 
med teckningsundervisningen. Genom den ökande industrialiseringen behövdes bl.a. 
ingenjörer och tekniker med kunskaper i teckning och teknisk ritning och man kan 
säga att ämnet under den här tiden präglades av en inriktning mot avbildning och att 
man lyfte fram de tekniska aspekterna av ämnet.19  
 
Kring sekelskiftet blev konstbildning och smakfostran en allt viktigare fråga för 
teckningsämnet. En av de mest kända debattörerna var Ellen Key som i en rad skrifter 
lyfte fram de estetiska upplevelsernas förädlande inverkan på människan och smakens 
moraliska betydelse. Hon menade att det var viktigt att redan från tidiga barnaår lära 
sig att uppskatta skönheten i naturen och hemmiljön.20  Inom psykologisk forskning 
gjordes omfattande empiriska studier där man sökte återkommande mönster i barnens 
teckningar. Rönen ledde till att man utvecklade teorier om barns utvecklingsstadier 
från primitivt klotter till mer avancerade bilder med utvecklad rumsframställning. I 
förskolan och skolan kom dessa teorier att användas för att avgöra vilka krav man 
borde ställa på barns teckningsförmåga i förhållande till deras ålder. Samtidigt började 
progressivistiska idéer att få fäste i skolan. Skapande och praktiskt arbete betonades 
och frihandsteckningen lyftes fram som ämnets viktigaste beståndsdel. Teckningen 
skulle vara ett uttrycksmedel och hjälpa barnen att iaktta och uppfatta verkligheten 
omkring sig. Enligt undervisningsplanen 1919 skulle teckningsämnet ha karaktären av 
ett hjälpämne och knytas nära till undervisningen i andra ämnen. I de tre första 
årskurserna skulle ämnet ingå i de arbetsövningar man genomförde i det nyinrättade 
ämnet hembygdskunskap.21  
 

                                                 
17 Åsén, Gunnar. 2006. Varför bild i skolan? I Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006 Uttryck, intryck, 

avtryck - lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, s. 108. 
18 Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar. 1989. Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. 

Stockholm, Högskolan för lärarutbildning, inst. för pedagogik, s. 72 ff. 
19 Åsén, Gunnar. 2006, s 107. 
20 Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar. 1989, s 82. 
21 Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar. 1989, s. 86-88. samt Åsén, Gunnar. 2006, s. 112. 
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Under mellankrigstiden spreds idéer om en friare metodik. Teckningsundervisningens 
roll för att lära eleverna att avbilda eller som stöd för undervisningen i andra ämnen 
tappade mark och istället betonades den fria kreativiteten och det fria skapandet. 
Argument för den nya synen på teckningsämnet hämtades bl.a. från Herbert Reads 
Education Through Art och slagordet var ”som modernismen befriat konstnärerna, 
borde den också kunna befria eleverna i skolan”. I början av 1950-talet framfördes 
också argument om att ämnet borde ge eleverna avkoppling och omväxling från det 
vanliga skolarbetet som en motvikt till det rena kunskapsinhämtandet. När 1962 års 
läroplan kom löpte idéer om fritt skapande och smakfostran som en röd tråd genom 
anvisningarna för alla stadier. Ämnets innehåll blev mer frikopplat från andra ämnen 
vilket förändrade dess roll i skolan. Även lärarens roll förändrades då kravet på 
avbildning försvann och ersattes med de nya normerna om ett fritt och personligt 
uttryck. Material skulle tillhandahållas för varje elevs intresse, bildstil och personliga 
läggning och bilderna bedömdes mer än förut utifrån personlig smak och sociala och 
kulturella konventioner.22   
 
Det dröjde inte så länge innan en ny debatt växte fram som diskuterade det fria 
skapandets idé och praktik. På teckningslärarutbildningen i Stockholm kritiserades 
ämnet för att vara alltför lite skolanpassat och för snävt konstnärligt inriktat. Den 
friare metodiken hade inte resulterat i mer uttrycksfulla bilder utan snarare i 
teknikövningar, pyssel och materialhysteri menade t.ex. teckningsläraren och 
lärarutbildaren Gunnar Sandberg. Bildflödet i samhället hade också ökat under 
perioden och barn och unga hade tillgång till många typer av bilder genom serier, 
reklam, film och TV. Diskussionerna startade på 60-talet och 1970 formulerade 
teckningslärarinstitutets rektor Gert Z Nordström och lärarkandidaten Christer 
Romilsson en programförklaring för teckningsämnets nya bildspråkliga inriktning. 
Teckningsämnet borde ge eleverna kunskaper om bild och bildspråk och lära dem att 
kritiskt granska alla sorters bilder förutom att öva det egna bildskapandet. I 1980 års 
läroplan markeras den nya inriktningen genom att ämnets namn ändras från teckning 
till bild. I läroplanen beskrivs bildspråket som ”ett viktigt kommunikationsmedel vid 
sidan av att läsa, tala och skriva”. Den kommunikativa sidan av bildämnet lyfts fram 
även i den nuvarande läroplanen, LPO 94, där bildframställning, bildanalys, 
bildkommunikation framställs som viktiga medborgerliga kompetenser.23 
  
På gymnasiet har teckningsämnet haft en liknande historisk utveckling. Från 
inriktningen mot avbildning övergick målen för undervisningen till att vara 
smakfostrande och konsumentkvalificerande i vid mening under de första decennierna 
på 1900-talet. På 1960-talet genomfördes den nya gymnasiereformen. 
Teckningsämnet blev då valbart och fick mindre tid på schemat för de flesta av 
eleverna. Konst- och musikhistoria infördes som ett nytt ämne på de teoretiska 
linjerna. 1971 fördes fackskolan, yrkesskolan och gymnasiet ihop till en 
sammanhållen skolform. Konstruktionen med uppdelning på det teoretiska ämnet 
konst- och musikhistoria och det praktisk-estetiska ämnet teckning fördes då över till 
de treåriga linjerna medan teckning på vissa av de tvååriga linjerna blev ett valbart 
ämne. Man ville utbilda medborgare som kunde framställa och använda bilder och 
värdera de bilder som förekommer i ett modernt massmediesamhälle. Samtidigt fanns 
den mer nyttoinriktade teckningen kvar genom fackteckning och specialkurser i olika 

                                                 
22 Åsén, Gunnar. 2006, s. 114-115. 
23 Åsén, Gunnar. 2006, s. 116. 
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tekniker och material för dekoratörer, fotografer, glasarbetare och guldsmeder på 
vissa yrkesinriktade tvååriga linjer.24 I dagens gymnasieskola har ämnet konst och 
musikhistoria försvunnit men principen med bild som ett valbart ämne finns kvar. Det 
betyder att vissa elever genom att välja estetiskt program eller valbara nationella eller 
lokala kurser kan få en bred utbildning inom ämnet medan andra elever inte får någon 
utbildning alls. I de nationella styrdokumenten betonas precis som i grundskolans 
läroplan den bildspråkliga sidan samtidigt som eleverna ska lära sig både 
traditionsenliga och nyare hantverksmetoder.25 
 
Förskolan har präglats starkt av traditionen efter Fröbel (1782-1852, grundare av 
tyska Kindergarten) vars pedagogik successivt utvecklades genom influenser från 
barn- och utvecklingspsykologi och reformpedagogik. I denna utveckling kan man se 
en motsättning mellan å ena sidan ett psykologiskt intresse för barns utveckling vilket 
innebär ett passivt förhållningssätt från de vuxna på förskolan (man tänker sig att 
barnens bildskapande utvecklas autonomt) och ett praktiskt pedagogiskt intresse med 
en aktiv påverkan av barnens skapande.26 Precis som för de äldre barnen har fokus 
förflyttats från en auktoritär förmedlingspedagogik till att se barnet som ett agerande 
subjekt.27 Reads idéer om det fria skapandet slog aldrig riktigt igenom i förskolan utan 
betoningen låg framför allt på vikten av att stimulera den motoriska utvecklingen 
genom att klippa, sy, trä pärlor osv. Att fostra till teknisk färdighet framstod som 
viktigast, inte den konstfostran som betonades för de lite äldre barnen. Från 1970-talet 
har olika forskare kritiserat idén om en naturlig, stadiebaserad bildutveckling.28 
Löfstedt som undersökt barns bildskapande sammanfattar diskussionen om barns 
tillägnande av bildspråket i sin avhandling 2001:  

De små barnen lär sig genom att interagera med vuxna och äldre barn att bilder kan stå för något 
i verkligheten och att människor kan göra bilder. Så småningom lär de sig själva att använda 
ritverktyg och grafiska konventioner för att åstadkomma bildtecken som står för något i deras 
erfarenhetsvärld.29 

Att små barns bildskapande både är personligt och uppstår i förskolans 
kommunikativa praktiker är något som alla studier inom området numera utgår från. 
Barnens bildspråkliga lärande är beroende av de former av bildspråklig 
kommunikation som framträder i förskolans praktiker.30 
 
Bildämnet har om man tittar tillbaka, utvecklats från linearritning, till teckning och så 
småningom till bild. I läroplaner och kursplaner har ämnet varit i takt med tiden men 
på ”realiseringsnivå”, i undervisningen, har utvecklingen gått långsammare. Enligt 
den nationella utvärderingen av grundskolan, NU 2003, dominerar arbete med 
bildframställning fortfarande trots att den kommunikativa sidan av ämnet lyfts fram i 
läroplanerna (LGR 80 och LPO 94). Ämnet bör enligt forskarna i utvärderingen 
utvecklas mot ett mer renodlat kommunikationsämne. ”Fördelen med att utgå från 
kommunikationsbegreppet är att det integrerar såväl förmågan att skapa, som att 
uppleva, kritiskt granska och sprida visuella gestaltningar.” Det skulle också ge större 

                                                 
24Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar. 1989, s. 86-88. samt Åsén, Gunnar. 2006, s. 116-118.  
25 www.skolverket.se Lpf 
26 Löfstedt, Ulla. 1999. Spel på skilda planhalvor i Carlgren, Ingrid (red) Miljöer för lärande. Lund, 
Studentlitteratur, s. 35 ff. 
27 Bendroth-Karlsson, Marie. 1996. Bildprojekt i förskola och skola: Estetisk verksamhet och 

pedagogiska dilemman. Linköping, univ., s. 12 ff. 
28 Löfstedt, Ulla. 2001. Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande. Göteborg, univ., s. 27. 
29 Ibid, s. 31. 
30 Ibid, s. 42. Jämför också med Sparrman, Anna. 2002, s. 24 och 46 och Änggård, Eva. 2006, s. 12 f. 
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nytta för ungdomars framtida liv och yrkesverksamhet och kombinera skola och fritid. 
Man bör också ge mer utrymme för att bearbeta och kommunicera med bilder i 
digitala miljöer. Eftersom pojkar lyckas sämre än flickor i bildundervisningen skulle 
det kunna vara ett sätt att fånga deras intresse och öka motivationen. 
Undervisningstiden för bild har från den utvärdering som gjordes 1992 fram till NU 
2003 minskat med knappt 40 minuter i år 7-9 vilket medfört stoffträngsel och 
urvalsproblem. Stora grupper, för lite tid i ämnet, bristfällig utrustning har medfört att 
lärarna har svårt att individualisera undervisningen. Från eleverna finns samtidigt ett 
tryck att få ägna sig mer åt skapande verksamhet. En lösning på detta problem skulle 
kunna vara att det skapas utrymme för estetiska lärprocesser och ett 
skapandeperspektiv i alla ämnen vilket skulle ge mer utrymme åt kritisk granskning 
och reflektion under de schemalagda bildtimmarna. En ökad satsning på mediestudior 
skulle kunna fungera som verkstäder för kunskapsproduktion, medföra mer kreativa 
arbetssätt och lägga grunden för ämnesövergripande projektarbeten. Detta skulle 
också motverka den tendens till att skolan blir en treämnesskola som vi ser idag.31 
Flera forskare framför också att det vore bra om vi kunde sluta att värdera olika 
uttryckssätt som t.ex. att skriva eller skapa bilder som olika mycket värda. Den första 
fråga som borde ställas är vad man kan tänka, göra, uppleva med en viss mediering 
menar t.ex. Marner och Örtegren. Kan vi likställa olika medieringsformer skulle det 
avsevärt kunna förbättra villkoren för estetiska ämnen och estetiska läroprocesser.32 
 
2.2 Vad säger styrdokumenten? 
Efter en genomgång av skollag, allmänna råd och kommentarer och läroplaner för   
förskolan, grundskolan och gymnasiet kan jag konstatera att det är svårt att få någon  
uppfattning om vilka lokaler som krävs för att bedriva bildundervisning. Björklid 
skriver att: " Den fysiska miljön är sparsamt reglerad i skollagen, läroplanerna och 
övriga förordningar. I stort sett säger man att lokalerna ska vara ändamålsenliga"33 
I kommentarmaterialet på skolverkets hemsida uttrycks detta t.ex. som att lokalerna 
för förskoleverksamhet ska vara utformade så att de möjliggör en varierad pedagogisk 
verksamhet som stöder barnens lärande och utveckling både enskilt och i grupp. Både 
ute och innemiljö ska utformas så att det är möjligt att hålla uppsikt över barnen och 
en kontinuerlig utvärdering bör ske för att få reda på om lokalerna är 
ändamålsenliga.34 Studerar man LPfö 98 lite noggrannare ska förskolan vara en 
”levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 
utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens”. Man trycker på ett 
temainriktat arbetssätt där barnen ska arbeta med olika uttrycksformer: bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse, tal och skriftspråk och att forma, konstruera 
och nyttja material och teknik. Även multimedia och informationsteknik ska nyttjas. 
Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande och de behov och intressen som 

                                                 
31 Åsén, Gunnar. 2006, s. 117-120 samt Skolverket. 2005. Nationella utvärderingen av grundskolan 

2003. Bild. Stockholm, Rapport 253, s. 9-10 och 141 ff. 
32Marner, Anders & Örtegren, Hans. 2003. En kulturskola för alla – estetiska ämnen och läroprocesser 

i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Myndigheten för skolutveckling. Stockholm, Liber, s. 
23-26. 
33 Björklid, Pia. 2005. Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och   

  fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm, Liber, s. 10 
se också www.skolverket.se, Skollagen SFS nr 1985:1100 2 kap 3§ om förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg: "…/Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara 
ändamålsenliga" 

34 www.skolverket.se, Allmänna råd med kommentarer för kvalitet i förskolan. 2005. s. 20 



 12 

barnen själva ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten.35 
 
I samtliga läroplaner talas allmänt om synen på kunskap som fakta, färdighet, 
förståelse och förtrogenhet och att förskola, skola och gymnasium ska ge utrymme för 
olika kunskapsformer.36 I LPO 94 uttrycks det så här: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande är något som eleverna skall tillägna 
sig.37 

I LPO 94 framhålls också att eleverna ska känna trygghet, mötas av respekt och känna 
en vilja och lust att lära. Skolan ska sträva efter att skapa de bästa betingelserna för 
elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling i en omgivning med många 
olika kunskapskällor.38 Eleverna ska lära sig att ta ett personligt ansvar för sina studier 
och sin närmiljö och i demokratisk ordning kunna påverka sin studiesituation och 
omgivning.39 För detta har rektor ett särskilt ansvar. Rektor ska se till så att skolans 
arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Rektor har också det 
övergripande ansvaret för utformningen av skolans arbetsmiljö.40 I gymnasiets 
läroplan betonas, förutom ovanstående, det omgivande samhället och vikten av att 
eleverna skapar kontakter utanför skolan inför kommande arbetsliv eller fortsatta 
studier.41 Ett av strävansmålen anger att eleven ska tränas att ta personligt ansvar för 
både studier och arbetsmiljö och också aktivt medverka till hur den formas. Alla som 
arbetar i skolan ska gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och 
fysiska skolmiljön.42 
 
I kursplanen för bild, LPO 94 sägs på en övergripande nivå att : 

Utbildningen uppövar förmågan att se, känna på och reflektera över den yttre och inre miljöns 
form, färg och funktion samt miljöns betydelse för trivsel, arbetslust och utbildningsresultat. 
Utbildningen tillgodoser behovet av skönhet och viljan att aktivt förbättra den egna miljön  

Vidare talas det om ett vidgat textbegrepp: 
Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik 
inom ramen för ett vidgat textbegrepp. Kommunikationen i dag sker i stor utsträckning genom 
kombinationer av olika medier som ställer krav på ett gränsöverskridande arbete. Motsvarande 
gäller för områden som arkitektur, formgivning och design.43 

I bildämnet ingår även att framställa såväl två- och tredimensionella bilder som 
rörliga bilder för att utveckla olika sätt att se och skapa. Gestaltningen oavsett 
medium förutsätter kunnighet om teknik och metoder men också kunskap om hur 
bilden fungerar som språk och kommunikation. Arbetet med olika medier ställer krav 
på koordination, kompromisser och kollektiva läroprocesser. I strävansmålen anges 
att eleverna ska framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och 
tekniker samt med metoder inom dator- och videoteknik. De ska samtala om bilder 
och tillägna sig såväl en bild- och kulturhistorisk allmänbildning som kunskaper om 
                                                 
35 www.skolverket.se LPfö 98. 2006, s. 5-11 
36 www.skolverket.se LPO 94. 2006, s. 6 samt LPF 94 2006, s. 6. 
37 www.skolverket.se LPO 94. 2006, s. 7. 
38 www.skolverket.se LPO 94. 2006, s. 7. 
39 Ibid, s 13 
40 www.skolverket.se SKOLFS 2006:23 
41 www.skolverket.se LPF 94, s 4, 6 och 7 
42 www.skolverket.se LPF 94, s 13 och 14 
43 www.skolverket.se LPO 94, Kursplan i bild. 2000. 
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arkitekturens och formgivningens betydelse för den egna miljön. De ska också bli 
förtrogna med kulturverksamhet inom bildens område samt dess professionella 
yrkesutövare. 
Under Mål som eleverna ska att uppnå i slutet av det femte året står följande: 

Eleven skall 
– kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, 
– kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, 
– ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former,  
– känna till några bildkonstnärer och deras verk.  

 
Under Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

Eleven skall  
– ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna 
metoder och tekniker,  
– kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften, 
– kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter 
och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder, 
– ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några 
framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom 
bildområdet.44   

  
I gymnasiets kursplaner för Estetisk verksamhet, Bild, Bild och Form, grundkurs och 
fördjupningskurs är skrivningarna inte riktigt lika utförliga. Men det framgår ändå att 
”såväl traditionella konstnärliga metoder som nyare digitala för framställning av 
konstnärliga produkter kan ingå i ämnet”. När man beskriver programmet Bild- och 
Formgivning sägs att eleverna kan fördjupa sig i teckning, foto och skulptur. Olika 
material som trä, lera och metall ska användas och med datorers hjälp ska eleverna få 
möjlighet att skapa bild, text, musik, ljud, ljus och rörelse. I målen för Bild och Form, 
fördjupning BF 1203 uttrycks det så här: 

Ett mål för kursen är även att ge möjlighet att arbeta med såväl traditionella konstnärsmaterial 
som med nya konstformer. Kursen skall också ge kunskap i att presentera och diskutera olika 
former av eget konstnärligt arbete samt ge kunskap i att exponera två- och tredimensionell konst 
i utställningslokal eller offentlig miljö.45 

 
2.3 Arkitektur och pedagogik 
Arkitektur handlar inte i första hand om att skapa byggnader utan är ett sätt att ge 
platser identitet och mening skriver Simon Unwin i Analysing Architecture. En 
byggnads arkitektur handlar om tankarna bakom byggnaden ”its conceptual 
organisation, its intellectual structure”. De villkor som arkitekturen lever under är 
komplexa. Det finns fysiska villkor förknippade med rymd och materia, tid, 
väderförhållanden, ljus osv. men arkitektur är också politik på det sättet att människor 
använder platser i förhållande till tro, åsikter, syn på världen. När man bygger måste 
man ta hänsyn till marken man bygger på, gravitationen, vädret, tillgängliga 
byggnadsmaterial, storleken på de människor som ska nyttja byggnaden, deras behov, 
och hur de rör sig, andra byggnader som redan finns, pragmatiska frågor som hur 
mycket plats som behövs för olika aktiviteter, det förflutna, framtiden, tidsfaktorer. 
Arkitekturen är alltid en produkt av olika ställningstaganden och avvägningar mellan 
de olika faktorerna. 46 Med arkitektur byggs väggar som formar och åtskiljer rum. I 
väggar görs öppningar i form av dörrar och fönster. I arkitekturen skapas konkreta 

                                                 
44 www.skolverket.se, LPO 94, Kursplan i bild. 2000. 
45 www.skolverket.se, LPF 94, BF 1203. 2000. 
46 Unwin, Simon. 1997. Analysing Architecture. London, New York, Routledge, s 13 ff, s 85 ff. 
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förutsättningar för människor att vistas och röra sig, samlas, mötas eller vara åtskilda. 
En skolbyggnad kan betraktas som en intressant spatial konfiguration där klassrums- 
och korridorväggar liksom vägen och dörren till olika rum har social betydelse och 
betydelse för skolans sätt att fungera.47  
 
God arkitektur ger lust att lära skriver Anna Törnqvist och hänvisar till den norska 
arkitekten Birgit Cold, professor vid Norges teknisknaturvitenskaplige institut. Den 
goda läraren och de goda läromedlen behöver stöd av en estetiskt tilltalande och 
välplanerad fysisk miljö. En god arkitektonisk formgivning skickar signaler till barn 
och unga om att de är viktiga samhällsmedlemmar och att vi bryr oss om dem. Den är 
inte något extra som ska komma till efter att andra behov är tillfredsställda. Den 
estetiska miljön har betydelse för välbefinnande och för koncentrationsämnen med 
upplevelse av ro, harmoni och ordning. Samtidigt ska den stimulera och inspirera till 
utforskning, estetisk utbildning och egen skapande verksamhet.48 Ann Skantze kom i 
sin avhandling Vad betyder skolhuset fram till att barn tolkar sin miljö med hela sin 
kropp och alla sinnen. De använder miljön för att förstå sig själva, sin omgivning och 
sina utvecklingsuppgifter. De minns och kan beskriva sin omgivning målande och 
detaljrikt. De undersökta skolorna fick skiftande omdömen. Skolan från 1920-talet ges 
genomgående detaljerade, innehållsrika och fantasifulla beskrivningar medan 
skolorna från 1960 och 70-talet beskrivs som mer torftiga och fattiga på upplevelser. 
De platser barnen tyckte bäst om var förutom bibliotek, träslöjdsal och textilsal en 
egen plats någonstans på skolan. Eleverna beskrev vad man kunde göra i rummen och 
fascinerades av verktyg, material, böcker och färger. I sitt slutord pläderar Skantze för 
en skolmiljö där det ges uttryck för och skapas möjligheter för olika arbetssätt och där 
barn och ungas meningsskapande, intressen och tankar är väsentliga.49  
 
Sedan SÖ lades ned i början på 1990-talet har skolhusens utformning överlämnats till 
kommunerna. De normer och handböcker som fanns för hur lokalerna skulle utformas 
finns inte längre vilket ger utrymme för en spännande utveckling enligt Törnqvist, 
men också för viss osäkerhet kring hur ändamålsenliga lokaler ska utformas och kring 
hur likvärdigheten ska bevakas. Det finns risk att skillnaderna mellan kommunernas 
vilja eller förmåga att satsa på den fysiska miljön bidrar till att skolorna inte bara blir 
olika utan också alltmer ojämlika. Skolverket har ett uppföljningsansvar och ska 
granska skolmiljön men det är inte så lätt eftersom det inte finns några närmare 
direktiv om vad ändamålsenlighet kan innebära. Kommunerna i sin tur har 
kvalitetsuppföljning av fastigheternas förvaltande och inomhusmiljö men inte för 
arkitektoniska frågor. När en ny skola planeras eller en ombyggnad av en äldre skola 
ska genomföras sker detta i samverkan mellan arkitekt, rektor och representanter för 
lärarna. Plan och bygglagen, Arbetsmiljölagen samt Arbetsskyddsstyrelsens 
författningssamling reglerar hur byggnaderna ska uppföras. Elevernas rätt bevakas av 
rektor, som också ska hantera intressemotsättningar. Oftast är tidsplanen snäv av 
ekonomiska skäl och det skulle behövas en särskild instans dit skolledning och 
personal kunde vända sig skriver Anna Törnqvist. Myndigheten för skolutveckling 

                                                 
47 Bjurström, Patrick & Stålbom, Göran. 2002. Waldorfpedagogikens byggnader – En förstudie.   

Stockholm, KTH Arkitekturskolan, s 52. 
48 Törnqvist, Anna. 2005. Skolhus för tonåringar. Stockholm, Arkus, s. 16. 
49 Lundahl, Gunilla. 1995. Hus och rum för små barn. Stockholm, Arkus s. 13 f, Skantze, Ann. 1989.  
Vad betyder skolhuset? Stockholms univ samt Björklid, Pia. 2005, s. 52. 
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gav ut en kunskapsöversikt 2005, Stiftelsen Arkus och den ideella föreningen 
Skolhusgruppen kan också hjälpa till att sprida kunskap om skolhusbyggande.50 
  
Forskningen kring skolans fysiska miljö är relativt liten och mest inriktad på de yngre 
barnens miljö och lekens betydelse för lärandet. Många studier har skett ur ett 
vuxenperspektiv och företrädesvis handlat om den psykosociala miljön.51 Ett lite 
senare alternativ till de synsätt som vilar på samma grund som psykologin har varit att 
studera barns material, lekar och aktiviteter ur ett kulturperspektiv. Leksaker ses som 
kommunikation och något som bär på budskap.52 Att olika sätt att möblera och 
organisera skolmiljön ger upphov till tankar om pedagogik och elevsyn konstaterade 
t.ex. Ann Larsson-Dahlin i en D-uppsats på Konstfack 2004. Bänkarnas design, sättet 
att möblera, möjligheter att hänga upp elevernas arbeten, tillgänglighet till material 
visar på vilket sätt och i vilken utsträckning skapande arbete kan bedrivas i den 
aktuella skollokalen.53 Forskning kring skolor och pedagogik har också genomförts 
som fallstudier med utgångspunkt från designteori och utvärderingsforskning som 
utgår från det byggda resultatet, se Bjurströms studier av olika skolbyggnader.54 
Nedan följer ett mycket kort urval som är relevant för denna undersökning. Jag börjar 
med forskning som berör de mindre barnen.    
 
Anna Sparrman kom fram till att användningen av olika rum på fritidshemmet 
förändrades när möblering eller färgsättningen på väggarna ändrades. Rummen 
utformades också som mer privata genom soffor och bilder, eller som mer offentliga 
genom arbetsbord och bilder som lyfte fram den pedagogiska verksamheten. Barnen 
skapade också privata rum genom att täcka för de glasrutor som fanns mellan de 
mindre rummen och samlingsrummet. På så sätt gjorde de motstånd mot arkitekturens 
konstruktion och tog makt över vem som fick titta in. Sparrman fann också att 
barnens användning av bilder var komplex. Bilder fanns ständigt närvarande som t.ex. 
bilderböcker/serietidningar, sällskapsspel, på tröjor och som egenproducerade bilder. 
Men barnen pratade också om TV-program och filmer de hade sett eller om idoler och 
diskuterade både formmässiga och tolkningsmässiga aspekter. De skapade också egna 
regler kring bilderna och använde sig av dem i sitt identitetsskapande eller för att 
markera genus. Sparrman konstaterar att fritidshemmet är en medierande struktur 
(dvs. förmedlar större strukturers värderingar samtidigt som det har ett privat ansikte) 
och visar hur komplex interaktionen mellan barnen, rummen, inredningen och 
bilderna är. Både rummens och bildernas betydelse formas och omformas genom de 
sociala relationer som uppstår i hemmen och på fritidshemmet.55 
 
Elisabeth Nordin-Hultman konstaterade i sin jämförande studie mellan svenska och 
engelska förskolor och skolor att materialet i svenska förskolor är relativt sparsamt 
och begränsat. En del av materialet placeras otillgängligt för barnen och erbjuder liten 
variation. Det finns lite material som lockar till aktivitet och involverar barnen. Även 

                                                 
50 Törnqvist, Anna. 2005, s 11 och 135 ff. Även s. 5 och 16. 
51 Björklid, Pia. 2005, s 50 samt Törnqvist, Anna. 2005 s. 147. 
52 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s. 58. 
53 Larsson-Dahlin, Ann. 2005. Vad kan skolmiljöer kommunicera ur ett lärande perspektiv? 
Stockholm: Konstfack  
54Bjurström, Patrick. 1999. Att anpassa skolbyggnader till nya arbetsformer – en fallstudie-

undersökning av grundskolor byggda på 1950- och 60-talet. Stockholm, KTH Inst för arkitektur, s. 5. 
eller Bjurström, Patrick & Marjanna de Jong. 2006. Skolmiljö och välbefinnande. Stockholm, KTH 
Arkitektur och samhällsbyggnad 
55 Sparrman, Anna. 2002, s. 67 ff. 
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materialet för skapande var begränsat trots att skapande betonas starkt i förskolan. 
Begränsningen av material för skapande hänger ihop med en uppdelning i ”rumsrent” 
material och ”inte rumsrent (eller smutsigt) material”. Det finns också lite material 
med naturvetenskaplig och teknisk laddning i de svenska förskolorna. I de engelska 
förskolemiljöerna placeras vågar, trattar och andra verktyg både i dockvrån och 
bredvid sand och vattenlek eller i snickarvrån vilket möjliggör undersökande 
verksamhet både på feminina och maskulina områden medan man i Sverige särskiljer 
dessa områden. Hon konstaterade att man i England betonar det laborativa 
hanterandet (med händerna) medan man i Sverige mer betonar barnens ”hela kroppen-
upplevelser”. I skolorna blev avsaknaden av fysiskt material för barns 
kunskapsinhämtande tydligt vilket i förlängningen medför att lärandet ses som en 
utpräglat mental och abstrakt process.56 Nordin-Hultman menar att inredningen av 
förskolerummen präglas av personalens tankar om hemmet som förebild, en 
tankefigur som funnits mer eller mindre starkt uttalad under hela 1900-talet. Med 
hänvisning till Annlise Lövlie understryker hon att barns trygghet inte i första hand 
uppstår i relationen med en vuxen utan i möjligheten att handla och förhålla sig aktivt. 
Flera av de barn som skulle uppfattas som oroliga i ett svenskt förskolerum hittade 
saker att göra i de engelska mer varierade miljöerna och utvecklade långvariga 
undersökande aktiviteter. En annan förebild för förskolan och skolan (som idag inreds 
som kontor) skulle därför kunna vara verkstaden, laboratoriet eller ateljén.57 
 
Flera av forskarna på området, t.ex. Arne Trageton och Ann Skantze menar att 
lekmiljön bör ha verkstadskaraktär, gärna inredd med avgränsade hörn för olika 
områden. Barns ska kunna leka ostört med minsta möjliga avbrott och själva kunna 
välja med vad. Miljön ska vara självinstruerande så att barnen inte behöver be om 
hjälp. Ett förändringsarbete när det gäller miljön är viktigt även för personalen menar 
man. Ett utvecklingsarbete kring den inre miljön kan ge färre konflikter, tydligare 
lekfunktioner, längre lekflöden, mer självgående barn och enklare att hålla ordning. 
Många förskolor är byggda för färre barn än som vistas där, vilket begränsar 
möjligheterna att arbeta som man önskar. Man har också problem med 
genomgångsrum, buller och dålig luft och de stora barngrupperna skapar stress. 58   
Trageton ger mycket tydliga anvisningar om hur han tycker att förskolan ska inredas 
och vilket material som ska finnas. Han förespråkar arbetsvrår som erbjuder fem 
skapandemedier (lera, sand, klossar, fasta material, flexibla material) samt en vrå för 
teckning/målning, en familjevrå och ett musik/rörelseutrymme. De olika vrårna ska 
vara klart definierade med lättillgängliga förrådsutrymmen så att barnen får överblick 
och kan få tag på det de behöver utan vuxenstyrning. Skåp kan användas som 
avgränsning så att barnen kan få vara för sig själva men personalen får god överblick. 
Trageton menar också att just lekvrån med fasta material (skräp, natur och 
slöjdmaterial) är försummad eftersom personalen ofta har bristande kunskaper inom 
detta område. Arbete med sand/vatten och andra material som binder koncentrationen 
är viktig speciellt för barn som har svårt att koncentrera sig.59 
  
Bjurström har i ett antal fallstudier undersökt skolor från olika decennier. Han 
konstaterar att den traditionella skolbyggnadsmodellen med likadana klassrum 
uppradade efter en lång korridor nu håller på att överges i nybyggda och ombyggda 

                                                 
56 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s. 71 ff. samt s. 178 ff. 
57 Ibid, s. 115 ff. samt Björklid, Pia. 2005, s. 42 f. och Törnqvist, Anna. 2005, s. 116. 
58 Björklid, Pia. 2005, s. 39 ff. 
59Trageton, Arne. 1996. Lek med material. Malmö, Runa förlag, s. 98 ff. 
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skolor. Med utgångspunkt från ”Skola 2000” (ett projekt som initierades 1995 med 
stöd bl.a. från Rådet för arbetslivsforskning för att bidra med idéer om 
verksamhetsutveckling och skolmiljöns fysiska utformning) delas skolorna in i 
arbetsenheter med ca 80-90 elever och 5-7 lärare. En typisk arbetsenhet kan bestå av 
studierum, lärararbetsrum, kapprum och toaletter grupperade kring ett 
storarbetsrum/studiehall. Studierummen skiftar i storlek beroende på hur många man 
vill samla i dem. Glasade dörrar och väggar bidrar till genomskinlighet och rumslig 
öppenhet och möjliggör en viss övervakning. Block- eller vikväggar ger flexibilitet 
om man vill avskärma. Specialsalar (t.ex. bildsal), kök och administration ligger 
utanför enheten.60 Utvärderingar av dessa miljöer visar dock att öppenheten kan 
orsaka koncentrationsproblem. Det saknas rum för avskildhet och arbetsro. Även 
ventilationens dimensionering och för stora klasser ger problem.61 Bjurström ser 
varningssignaler som skulle kunna peka på att den nya pedagogiken med sina öppna 
genomskinliga miljöer bara fungerar för välartade medelklassbarn. De jämförelser av 
skolbyggnader han gjort tillsammans med andra forskare visar att skolor från början 
av 1900-talet samt även skolor byggda på 50-talet ofta har en stark arkitektonisk 
gestalt som klarar omställningen till en ny pedagogik. Däremot har de djupa 
huskroppar som byggdes på 60- och 70-talet svårare att stå för de kvalitéer som 
uppskattas oavsett tid  (t.ex. ljus, rymd och genomarbetade detaljer).62  
 
Anna Törnqvist skriver att ”en seglivad realskoletradition” fortfarande dominerar våra 
nutida skolbyggnader. Hon menar att tanken att eleverna ska vandra mellan olika 
ämnesrum är föråldrad och inte stämmer med den nuvarande läroplanen. Lokalerna är 
låsta efter lektionstid och rum för estetiska ämnen är perifert placerade. Dessutom är 
lektionerna i dessa lokaler nästan alltid schemalagda, tidsbegränsade och 
innehållsmässigt frikopplade från den övriga verksamheten. Om man vill arbeta efter 
styrdokumenten behöver den förhärskande skolhustraditionen förändras. En svårighet 
är att den pedagogiska diskursen pendlar mellan progressiva idéer inriktade på 
elevernas aktivitet och traditionell förmedlingspedagogik. Oavsett vem som vill 
förändra lokalerna stöter man på patrull i skolan.63 För barnen i tidigare år är 
skolmiljöerna mer anpassade efter läroplanen. När fritidsverksamheten inordnades i 
skolan gav det utrymme för förändring såväl lokal som personalmässigt. Skoldagen 
behöver inte vara så strikt indelad i arbete, lek och vila och barnen kan i samråd med 
läraren hitta sitt eget sätt att lära och sin egen arbetsrytm. Detta innebär i många fall 
att de små barnen har mer kontroll på sin arbetsdag än de äldre som när de börjar 
sexan eller sjuan kan uppleva en krock med högstadieskolans ämnesfokus och 
folkskoletradition. På skolor som är ordnade ur ett F-9-perspektiv kan istället 
tonåringarna erbjudas en för kravlös miljö med sina småbarnsinspirerade hemlika 
miljöer, sin processinriktade kunskapssyn och sitt tydliga elevfokus. Törnqvist menar 
att det är viktigt att ta hänsyn till tonåringarnas blivande vuxenhet och erbjuda miljöer 
som inte bara är trygghetsskapande utan också är rum för ökande självständighet.64 
Hon förespråkar en fördjupad diskussion kring våra lärmiljöer och efterlyser en skola 
som inte ensidigt premierar elever som klarar av att sitta stilla länge och lyssna eller 
att koncentrera sig på informationen i en bok eller dator.65  

                                                 
60 Björklid, Pia. 2005, s. 63 samt Törnqvist, Anna. 2005, s. 101. 
61 Björklid, Pia. 2005, s. 12 och 63. Törnqvist, Anna. 2005, s. 148. 
62 Björklid, Pia. 2005, s. 63 samt Törnqvist, Anna. 2005, s. 152. 
63 Törnqvist, Anna. 2005, s. 33, s 117 och s. 153 
64 Ibid, s. 57 ff. 
65 Ibid, s. 159 f. 
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Behövs lokalerna eller skulle utbildningen kunna bedrivas på distans? är en fråga som 
ställs i både Björklids forskningsöversikt och Törnqvists bok. Datorn har också 
kommit att förknippas med och beskrivs som förutsättningen för framväxten av ett 
nytt arbetssätt i skolan. Datorlandskap marknadsförs i vackra broschyrer och skolorna 
får stöd för att köpa in datorer och prova nya arbetsformer. Med datorstödd 
undervisning kan mer projektorganiserade arbeten utvecklas och lärarna fungera mer 
som handledare. Men flera forskare menar att diskussioner och samtal är viktigare. 
Skolans uppgift är också att lära eleverna att fungera i grupp. Datormiljöer bör inte 
dominera skolhusplaneringen och skolhuset har en viktig samlande funktion för barn 
och ungdomar. Skolan erbjuder tid och rum för möten där datorn är ett arbetsredskap 
av flera.66 Skolarbete handlar inte bara om att ta in kunskap, utan också om att tillägna 
sig en metod att orientera sig i ett allt snabbare informationsflöde och att tillsammans 
med lärare och kamrater ges tillfälle till bearbetning och syntetisering.67    
 
Miljön ser olika ut beroende på vilka pedagogiska idéer man utgår ifrån. Utifrån 
Rudolf  Steiners (1861-1925) livs- och världsåskådning har Waldorfpedagogiken 
vuxit fram.68 Steiners huvudintention var att avlägsna motsättningen mellan 
naturvetenskapen och tron på en andlig verklighet. Pedagogiken bygger på en 
helhetssyn där både miljö, hälsa, kunskapande och andlighet hör samman. Vilje- och 
känslolivet anses lika viktigt som intellektets. Konstnärliga verksamheter som 
målning, musik, recitation, eurytmi och dramatik har en central roll i skolarbetet. 
Lärandet bygger till stor del på lärarnas muntliga framställning och är företrädesvis 
förlagt till förmiddagarna. På eftermiddagarna arbetar man med hantverk, laborationer 
och andra praktiska verksamheter samt gymnastik och idrott. Waldorfskolornas 
byggnader hör tätt samman med verksamheten och har uppmärksammats inte bara för 
sin estetik utan också för strävanden att bygga med sunda material och med naturlig 
ventilation.69 Bjurström och Stålbom som studerat Waldorfskolor skriver att 
återkommande komponenter i skolorna är det egna klassrummet med naturenliga 
material, genomtänkta riktningar, fönstersättning, färgsättning och belysning. Man 
byter klassrum varje år vilket betonar att man är på väg. Byggnaderna är oftast små 
och rymmer två klasser med en egen entré. Långa raka korridorer saknas. Det finns 
hantverkshus och andra lokaler med specialiserad karaktär samt en samlingssal för 
teaterföreställningar, årstidsfester m.m. Värmecentralen finns i en egen byggnad för 
att synliggöra behovet av värme och hur det tillfredsställs. Närheten till naturen 
betonas och skolans byggnader anpassas till marken den byggs på.70 De menar att i 
skolorna finns det en korrespondens mellan verksamheten och byggnaden från 
helheten till detaljerna och att de kan ses som exempel på god arkitektur där estetik 
och teknik förenas i en etik.71 Inomhus skapar organiska former med trubbiga vinklar, 
ofta hög takhöjd, fönster formade för att släppa in mycket ljus och de laserade 
väggarna (i röda toner för de mindre barnen och i blå för de äldre) en speciell 
stämning. Det urval av bilder som är uppsatta på väggarna ingår i denna stämning och 
är valda för att stödja barnens känslomässiga och intellektuella utveckling.72 

                                                 
66 Björklid, Pia. 2005. s. 22 samt Törnqvist, Anna. 2005, s. 127 f. 
67 Törnqvist, Anna. 2005, s. 76. 
68 Björklid, Pia. 2005, s. 44 även Törnqvist, Anna. 2005, s. 118 
69 Bjurström, Patrick & Stålbom, Göran. 2002, s. 28 f. 
70 Ibid, s. 42 
71 Ibid, s. 31 f och s. 54. 
72 Ibid, s. 66 och s. 80 f. 
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En senare pedagogisk inriktning är Reggio Emilia-pedagogiken som blev bekant för 
en svensk publik genom boken och filmen ”Ett barn har hundra språk” 1981. 
Pedagogiken som egentligen är en pedagogisk filosofi enligt grundaren Loris 
Malaguzzi, startades på de kommunala daghemmen i Reggio Emilia i norra Italien. 
Man utgår från det rika, kompetenta barnet och vill stimulera barnen att själva lösa 
problem och förstå sammanhang genom aktivitet och skapande. Utgångspunkten är att 
det inte finns någon motsättning mellan intellekt och känsla eller förnuft och fantasi 
utan att de är varandras förutsättningar. Pedagogens roll är viktig genom att han/hon 
dokumenterar det dagliga arbetet, stöder barnen i deras kunskapande och ställer 
utmanande frågor som får barnen att arbeta vidare. Arbetet bedrivs tematiskt och man 
arbetar ofta ganska länge med samma tema.73 Rummens utformning ska stödja 
verksamheten. Lokalerna är stora, öppna och ljusa för att uttrycka öppenhet, insyn, 
synliggörande, genomskinlighet och delaktighet. Möbler och inredning har olika 
former för att skapa rum i rummet och locka barnen till nya upptäckter. De är 
utformade i samarbete med verksamma arkitekter och formgivare efter studier av hur 
barnen använder miljön. Väggarna kommunicerar med besökarna genom uppsatta 
bilder, både barnens egna och samtida foton och reportage. Förskolan ska vara en 
plats i tiden där man kan undersöka, tänka, pröva, skapa, presentera och lära på många 
olika sätt. Det fantastiska möter det vetenskapliga och miljön ska tala till många 
sinnen. Varje daghem har en ateljé, en bildverkstad som helst ska ligga centralt och 
vara en viktig mötesplats, en ”piazza” (ett torg). I ateljén kan starten för ett projekt 
ske och sedan sprids arbetet till alla utrymmen i förskolan.74 Miljön på daghemmen är 
inrättad efter ålder och förskolläraren följer med barnen när de efter ett år byter 
avdelning.75 I Sverige har pedagogiken inspirerat till arbete både på förskolor och i 
skolor. Kunskapsspridning inom området sker genom Reggio Emiliainstitutet och 
Lärarhögskolan i Stockholm.76  
  
3. Metod 
Jag har använt mig av etnografisk metod. Denna metod beskrivs både av Lindlof och 
Aspers som en process där man successivt bearbetar och omdefinierar syfte, 
avgränsningar och utgångspunkter. Arbetet fram till den slutliga rapporten är ett 
sicksackande mellan analys, teori och interaktion i fältet.77 För mig som är nybörjare 
på området känns det som en sympatisk utgångspunkt och det enda möjliga 
tillvägagångssättet då jag inte riktigt vet hur en forskningsprocess kan förväntas gå 
till. Etnografisk metod består ofta av flera olika sätt att inhämta information om det 
fält man vill studera, s.k. metodtriangulering. Jag har med utgångspunkt från 
uppsatsens syfte valt att samla in ett material som består av foton på de lokaler jag 
besökt, observationsanteckningar från besöket (för att fånga upp saker som inte syns 
på bild, hörselintryck, lukter m.m.) samt utskrifter av intervjuer med lärarna som 
arbetar i lokalerna. Ofta ses fotografier mer som ett komplement i undersökningen och 

                                                 
73 Bendroth-Karlsson, Marie. 1996, s. 12 ff.   
74 Jonstoij, Tove och Tolgraven, Åsa. 2001.Hundra sätt att tänka. Om Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi. UR, s. 57-63 samt Björklid s 44. 
75 Barsotti, Anna. 1997. D – som i Robin Hoods pilbåde. Ett kommunikationsprojekt i Reggio Emilia. 
Stockholm, HLS förlag, s. 18. 
76 Reggio-Emiliainstitutet bildades 1992 och verkar för att sprida information om pedagogiken, ordna 
studieresor och att området beforskas i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm, 

www.reggioemilia.se. 
77 Lindlof, Thomas. 1995. Qualitative communication research methods. London, Thousand 
Oaks&New Delhi: Sage, s. 215. Även Aspers, Patrik. 2007. Etnografiska metoder. Malmö, Liber., s. 97 
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ingår sällan i det empiriska materialet. I denna undersökning utgör fotografierna 
huvudmaterialet och observationsrapporter och intervjuutskrifter kompletterande 
material.78 Det insamlade materialet kommer att analyseras och diskuteras utifrån 
uppsatsens frågeställningar.79 
 
3.1 Urval 
Under de år jag arbetat som lärarutbildare har jag besökt studenter på olika VFU-
skolor (verksamhetsförlagd utbildning) från förskolan och uppåt. Genom kontakter 
med studenter och kollegor har jag också hört talas om skolor med speciella 
pedagogiska inriktningar. Med hjälp av dessa kontakter har jag valt ut förskolor och 
skolor att besöka. Urvalet gjordes för att få ett så brett material som möjligt, men som 
ändå skulle någorlunda spegla den vardagliga verksamhet som pågår. Lindlof 
beskriver olika urvalsmetoder som kan vara giltiga för kvalitativa studier och mitt val 
kan sägas spegla både ”Maximum Variation Sampling” och ”Typical Case 
Sampling”.80 Jag valde två förskolor, en med Reggio Emilia-inriktning och en 
”vanlig”. Grundskolan representeras av ett exempel från år 1 där klassrum och 
fritidslokaler används för bildundervisning och ett exempel från år 3-6 där det finns 
en speciell bildsal. Jag besökte också en Waldorfskola där jag tittade både på 
förskolans lokaler, de yngre barnens klassrum och de äldre elevernas bildsal. 
Dessutom besökte jag en bildsal i en grundskola år 6-9. Gymnasiet representeras av 
bildlokaler från två olika skolor, en med estetiskt program och en som inte har 
estetiskt program.   
 
3.2 Genomförande 
Lokalerna som används för bildundervisning/bildskapande dokumenterades med 
digitalkamera under en rundvandring då undervisande lärare (förskollärare, 
klasslärare eller bildlärare) berättade om funktion och användningssätt. 
Fotograferande ska ske utifrån undersökningens frågeställningar och kunskapsmål och 
kan fungera som fältanteckningar och avbilda platser, personer, händelser och förlopp 
skriver Gradén och Kaiser.81 Frågan är hur miljöer kan dokumenteras för att ge ett bra 
underlag för analys? Så fort man tittar genom kamerans sökare prioriteras också 
synintrycken på bekostnad av andra sinnen. Kameraögat kan förtydliga, fördjupa men 
också begränsa vad som blir möjligt att upptäcka.82 Karin Becker menar att fotografiet 
har en förmåga att främmandegöra det bekanta. I studier av ett köpcentrum i Solna 
dokumenterar hon miljön med kamera och analyserar sedan fotografierna utifrån tre 
”banor”; det geografiska läget, det estetiska värdet och konflikten mellan det 
offentliga och det privata. Hon menar att fotografiet kan främmandegöra en bekant 
miljö och ge betraktaren möjlighet att se nya saker.   

”Man lägger märke till detaljer man aldrig sett förut, och upplever relationerna mellan olika 
delar av rummet på ett annat sätt. För en forskare kan fotografiets egenskap att främmandegöra 
det egna perspektivet användas till en fördjupad och reflekterande analys av fältet.”83   
 

                                                 
78 Aspers, Patrik. 2007, s 107. 
79 Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red). 1999. Etnologiskt fältarbete. Lund, Studentlitteratur, s 26 
f. Även Aspers, Patrik. 2007, s. 17 ff. och Lindlof, Thomas. 1995, s167 och s 238 f. 
80 Lindlof, Thomas.1995, s. 126 ff. 
81 Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red). 1999, s. 109. 
82 Ibid s. 116. 
83 Becker, Karin. 2001. Fotografen och flanören. I: Becker, Karin & Bjurström, Erling & Fornäs, Johan 
& Ganetz, Hillevi (red), Passager: Medier och kultur i ett köpcentrum. Nora: Nya Doxa, s. 179. 
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För mig är kameran ett bekvämt instrument att använda men varje gång jag trycker på 
avtryckaren har jag gjort ett antal mer eller mindre medvetna val som kommer att 
påverka de resultat som senare presenteras. På så sätt är jag som undersökare en 
medkonstruktör av det fält jag studerar och måste vara medveten om den makt som 
ligger i att bestämma över vad som kommer med på bild. Vad som fotograferades 
styrdes i stor utsträckning av vad läraren visade samt av min egen förförståelse. T.ex. 
översiktsbilder på lokalen/de olika rummen, närbilder på hur material för 
bildskapande arrangeras, anslagstavlor där bilder sätts upp osv.84 För att komplettera 
kameraögats ganska snäva blick förde jag löpande anteckningar även över ljud, lukt 
och andra intryck som lokalerna gav. 
 
Efter rundvandringen genomfördes en intervju. Eftersom tiden var begränsad ställde 
jag samman en intervjuguide vi hade som underlag. Läraren fick frågorna (se bilaga) 
per mail några dagar före besöket för att vara förberedd på vad samtalet skulle handla 
om men kunde efter eget tycke lägga till fler samtalsämnen.85 Intervjuerna 
genomfördes i bildlokalerna eller i något angränsande utrymme för att kunna se det vi 
pratade om och för att läraren skulle känna sig så avslappnad som möjligt.86 Svaren 
antecknades i ett vanligt kollegieblock. I Etnologiskt fältarbete diskuteras för- och 
nackdelar med bandinspelade respektive nedtecknade intervjuer. Fägerborg menar att 
bandinspelade intervjuer ofta ger ett rikare material och fördelen att intervjuaren kan 
ägna sig mer helhjärtat åt samtalet med informanten. Eftersom jag vill fokusera på det 
visuella materialet och transkriberingar av inspelningar tar väldigt mycket tid i 
anspråk har jag ändå valt att anteckna svaren på intervjufrågorna. Min intention har 
varit att samma dag skriva ut anteckningarna från intervju och observation så att 
intrycken från besöket funnits kvar i minnet. För att öka materialets vederhäftighet har 
jag sedan skickat utskriften till informanten för godkännande och eventuella 
kompletteringar. 87   
 
Under arbetet med uppsatsen har jag gjort ett antal forskningsetiska 
ställningstaganden. Kravet om informerat samtycke har jag försökt att möta genom 
information på telefon före besöken och skriftlig information på intervjuguiden jag 
skickat (se bilaga). Lite svårare var konfidentialitetskravet då jag fotograferar lokaler 
och vill använda bildmaterialet i min analys. Alla intervjuade har dock samtyckt 
muntligt till att jag visar bilder men inte avslöjar vare sig skolans eller lärarens namn. 
Vid fotograferingen av lokalerna undvek jag att ta med människor på bilderna utom i 
förskolan med Reggio Emilia inriktning där föräldrarna redan medgivit att barnen fick 
fotograferas.88 Utskrifter av det insamlade materialet har jag sedan samlat i en pärm 
med förskolorna först och gymnasielokalerna sist. Bilderna är infogade i 
Worddokument, två på varje sida, men i övrigt inte bearbetade på något sätt. Under 
arbetet med analysen har jag gjort upprepade läsningar av hela materialet för att så 
noggrant som möjligt kunna beskriva varje lokal.89 Eftersom jag samlar in ett ganska 
stort material kan jag inte vänta mig att uppnå den ”fyllighet” i beskrivningarna 
(”thickness” of description) som eftersträvas i etnografiska studier, men urvalet bör ge 

                                                 
84 Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red). 1999, s. 122. Aspers, Patrick. 2007, s. 111. 
85 Kvale, Steinar. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund, s. 121 
86 Lindlof, Thomas.1995, s. 180. 
87 Fägerborg, Eva. 1999. Intervjuer i Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red). 1999, s. 67. 
88 Kvale, Steinar. 1997, s 113. samt Konstfack, Inst. för bildpedagogik. Anvisningar för 
examensarbeten i lärarutbildning med konstnärlig inriktning, bild och visuell kultur. 2006 
89 Lindlof, Thomas. 1995, s. 203. 
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en god överblick och variation och ge möjlighet till jämförelse med styrdokument och 
litteratur.90   
 
4. Empiri och analys 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning och en analys av det material jag 
samlat in. Varje förskola/skola presenteras var för sig genom en beskrivning som är 
gjord utifrån fotografierna, utskriften av intervjun och min observationsrapport. 
Beskrivningarna är skrivna som berättelser i tredjeperson91 och kompletteras med fyra 
fotografier. Fotografierna är valda för att utöka eller förtydliga den verbala texten. Till 
beskrivningen av Waldorfskolans lokaler bifogas fler bilder än fyra eftersom jag 
besökte både bildsalen för de äldre eleverna, klassrum och förskolelokaler. Därefter 
kommer en analys där jag belyser de möjligheter och hinder för bildskapande som jag 
kan se i de specifika lokalerna och jämför med vad som står i styrdokument och i mitt 
avsnitt om tidigare forskning. 
    
4.1 Förskola 1  
Förskolan med Reggio Emilia-inriktning invigdes 1991. Huset är från 1960-talet och 
var från början ett hem för handikappade barn. När det skulle användas som förskola 
byggdes innergården in och blev en stor ateljé i mitten av huset. En av förskollärarna 
arbetade som atelierista (bildlärare) med barnen. Under de år som gått sedan starten 
har kommunen placerat allt fler barn på förskolan. Gruppen har ökat från 40 till 60 
barn i åldrarna 1 till 5 år. Man har också dragit in 0,75 % tjänst vilket gör att 
personalen inte kan arbeta och använda lokalerna på det sätt som var tänkt från 
början.  

 
 

Arbete med bildskapande försiggår på olika ställen i byggnaden. Det finns utrymmen 
för de små barnen att måla, rita, bygga m.m. i det stora rummet i mitten och för de lite 
större barnen finns målarrum, rum för konstruktion, vattenlek, snickarrum osv. i olika 
mindre rum i den ursprungliga byggnaden. Pennor, kritor, färger och papper finns på 
många ställen i huset nåbart för barnen så att de kan använda materialet när de själva 
vill. Miljön är viktig, personalen ser miljön som den tredje pedagogen och möblerar 
ofta om efter barnens behov. Ingen större renovering har gjorts sedan förskolan 
invigdes men personalen har själva målat om på vissa ställen. 
 
Det stora rummet i mitten är påtagligt när man kommer in i förskolan. Det är högt i 
tak, väl upplyst av fönster placerade högt upp på väggarna och lysrören i taket hjälper 
till att jämna ut ljuset. I taket hänger en stor färgglad mobil och de klara färgerna 

                                                 
90 Ibid, s. 20 och s. 228 samt Aspers, Patrick. 2007, s. 19. 
91 Aspers, Patrick. 2007, s 251 f. 
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återkommer som markeringar i rumsmiljön på olika nivåer. Rummet är uppdelat i små 
avdelningar med olika teman, det är läshörna, dockvrå, bygglek osv. och möbler och 
redskap som storleksmässigt är anpassade för de minsta barnen. I en avdelning står 
två barn och målar när jag kommer på besök. Där finns ett bord med några stolar, en 
hylla med papper och flytande färger och några stafflier så att barnen kan stå upp och 
måla. Allt material kan nås av barnen själva. Från en bergsprängare på hyllan ljuder 
svag musik.  

 
Utanför/runt det stora rummet avskilt med glasrutor finns olika rum, både i korridoren 
som små avdelningar/bås och avgränsade rum man kan nå från korridoren. Barnen 
kan jobba både själva och i grupp. Självporträtt målar t.ex. barnen en och en 
tillsammans med en förskollärare. Barnet får titta i en spegel och förskolläraren stöder 
barnet genom att ställa frågor. I grupp kan man arbeta med måleri till musik, bygga, 
öva matematiska begrepp osv., man övar då också turordning och turtagning. Det 
finns en datorhörna där barnen kan arbeta med ritprogram eller skriva sina namn. 
Datorspelen har man tagit bort eftersom man menar att hemmen oftast erbjuder 
datorspelande idag. Barnen ska under sin förskoletid lära sig lite om hur datorn 
hanteras och får prova att använda musen för att rita, sudda och måla i ritprogrammet. 
Bilderna kan sedan skrivas ut. 
 
Arbetet sker också utomhus, man målar och skulpterar i snö, blåser såpbubblor, tittar 
på färger m.m. Eftersom lokalerna inte är planerade för att rymma så många barn 
krävs eftertanke av personalen kring hur utrymmena ska utnyttjas. De olika 
åldersgrupperna följer en noggrann planering så att inte alla är inomhus samtidigt.  
Personalen har 6 timmar planeringstid per vecka. Den fördelas på enskild planering en 
heldag i månaden, planering tillsammans med en kollega och planering med hela 
personalgruppen. Varannan fredag har man pedagogiska diskussioner. Det kan vara 
kring olika teman men just nu jobbar man mycket med kvalitetsredovisning där de 
använder skolverkets kvalitetsindikatorsystem BRUK (Bedömning, Reflektion, 
Utveckling, Kvalitet). 
 
Ljuset är åtgärdat och de nya lysrören ger bra arbetsbelysning. I miljöerna som 
anordnats i korridoren för de lite äldre barnen är det lite sämre med ljus då inte 
dagsljuset når in. Även ljudmiljön har förbättrats genom att isolerande plattor 
monterats i det stora rummets tak. Förut kunde det eka när man höjde rösten därinne. 
Vissa tider kan det fortfarande vara hög ljudvolym men för det mesta fungerar det bra. 
Personalen arbetar aktivt med det estetiska. De jobbar också aktivt med ljud genom att 
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t.ex. spela musik på låg nivå på en bandspelare intill målarhörnan eller med en tavla 
som ger fågelkvitter ifrån sig i dockvrån. 
 
Barnens egna bilder, konstbilder samt dokumentation av barnens arbete med foton 
och text är uppsatta på väggarna oftast i höjd med barnens ansikten. Det finns många 
föremål utplacerade att titta på, t.ex. fönstret i de äldre barnens avdelning med röda 
målningar som gardiner och röda glasföremål och prismor och speglar i de små 
barnens rum. Förskolläraren som visar mig runt säger: ”Vi samlar fina, roliga saker, 
det som är roligt för ögat att titta på, tavlor, glas etc. Det ska se fint ut, välkomnande 
och vackert. Det är tillåtande lokaler. Färgburkar och penslar står framme och säger 
till barnen: Var så goda att måla om ni vill!” 
  
Analys   
Miljön är tydligt ordnad efter visuella strategier.92 Rummet för de små barnen är 
uppdelat i avdelningar med olika teman. Avdelningarna är avgränsade med skärmar 
eller hyllor och anpassade efter barnens storlek. För en vuxen är skärmarna tillräckligt 
låga för att få en god överblick medan de för barnen är tillräckligt höga för att man 
ska kunna leka ostört. Material är framlagt på borden, i hyllorna eller i backar på 
golvet så att barnen kan se det, bli lockade av det och servera sig själva utan 
vuxenhjälp. Även målarmaterial är nåbart liksom möjligheten att själv tvätta sig har 
ordnats genom att sätta en extra pall ovanpå trappan framför vasken (se bild). Man ser 
tydligt vilken sysselsättning som är för handen, det är läshörna, dockvrå, bygglek, 
målarrum, osv.  Samma principer gäller för de lite äldre barnen. De har också tillgång 
till ett rum för vattenexperiment. När jag granskar bilderna ser miljön väldigt 
genomtänkt ut, den är visuellt gripbar för mig som vuxen och troligtvis också för 
barnen.  
 
I min observationsrapport har jag skrivit att ”det ser ut lite som sommarland eller en 
stor lekpark inomhus”. Detta rum är väldigt tydligt en offentlig miljö och inte speciellt 
hemlik. Alla utrymmen är noggrant planerade och man har valt att göra separata 
utrymmen för de yngsta och de lite äldre barnen. Detta stämmer väl med Reggio 
Emilia-pedagogiken där man föredrar en miljö inrättad efter barnens ålder. 93 
Personalen är medveten om lokalernas betydelse och arbetar för att barnens 
omgivning ska stödja kunskapande på olika sätt vilket också är centralt i Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi.94 I samtalet med förskolläraren uppfattar jag att denna 
ambition funnits sedan förskolan startade och att man då både hade lokaler och 
personalresurser för att kunna planera och genomföra arbetet på ett sätt som man 
önskade. Genom kommunens besparingar har detta arbetssätt omöjliggjorts och 
personalen försöker nu göra ett gott pedagogiskt arbete med de resurser man har. I 
intervjun berättar t.ex. förskolläraren att man lyssnar till barnen och möblerar om efter 
deras behov. Det framgår inte av intervjun om detta betyder att man arbetar aktivt 
med dokumentation för att ta reda på barnens behov eller om barnen framför sina 
önskemål om möblering på annat sätt. 
 
Jämför man med läroplanens skrivningar om lokaler för förskolebarn kan man 
konstatera att lokalerna är ”ändamålsenliga”. De stödjer barnens lärande både enskilt 

                                                 
92 Jfr Sparrman, Anna. 2002, s. 30 ff. 
93 Barsotti, Anna. 1997, s. 18. 
94 Jonstoij, Tove och Tolgraven, Åsa. 2001, s. 57 ff. 
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och i grupp. I intervjuutskriften framgår att man arbetar med barnens bildskapande 
både enskilt och i grupp inom olika teman. Man har också goda möjligheter att hålla 
uppsikt över barnen, åtminstone över de yngsta, medan möjligheten att överblicka de 
äldre barnens utrymmen inte är lika goda då deras verksamhet pågår både i 
avgränsade utrymmen i korridoren och i avskilda rum. Förskolebarnen ska enligt 
läroplanen också få nyttja multimedia och informationsteknik. Det kan sägas vara 
uppfyllt genom att de äldre barnen har tillgång till två datorer där de lär sig grunder i 
ett ritprogram. Bilderna kan sedan skrivas ut så att barnen får se ett konkret resultat på 
sitt arbete.95 
 
Om jag jämför med de traditioner som finns inom förskolan avspeglar miljön mer den 
verkstadspedagogiska traditionen än den tradition som har hemmet som förebild.96 
Materialet lockar till aktivitet och de olika små avdelningarna är i stort 
självinstruerande. Utifrån mitt material tolkar jag det som att miljön i stort ordnats 
efter det ”laborativa hanterandets princip”. Man verkar inte särskilja på rumsrent och 
icke rumsrent material (dvs. torra material som papper, kritor, färgpennor och material 
som är kladdar som t.ex. flytande färger, lera m.m.) eftersom det mesta är nåbart för 
barnen själva oavsett ålder. Både Nordin-Hultman och Trageton påpekar vikten av att 
blanda material med olika laddning, t.ex. naturvetenskapliga/tekniska redskap i 
dockvrån, tyger och mjuka material i bygghörnan eller kartong, naturmaterial och 
skräp i snickarvrån. Denna blandning av material kan jag inte se i min dokumentation. 
Det finns dock gott om material som binder barnens uppmärksamhet och som kan få 
barnen att känna sig kompetenta och aktiva.97 
 
I mitt bildmaterial syns att både barnens egna bilder, konstbilder och dokumentation 
av barnens lärande finns uppsatt på väggarna. Bilderna är oftast uppsatta i barnens 
höjd så att de kan se och prata om dem. Det finns föremål utplacerade som stimulans 
för ögat, t.ex. fönstret med röda målningar och röda glasföremål eller mobiler som 
hänger ner från taket och förskolläraren betonar att miljön ska ge barnen lust att 
skapa. I intervjuutskriften framgår att personalen är nöjda med lokalerna med 
hänseende till bildskapande aktiviteter. Lokalerna stödjer lärandet och ”det finns en 
charmighet som är tilltalande”. Personalen arbetar aktivt med bildskapande på olika 
sätt och barnen kan själva initiera aktiviteter. Man arbetar både enskilt och i grupp 
och ”stödjer barnet med frågor”. Jag tolkar det som att personalen inte tänker sig att 
bildskapandet utvecklas autonomt utan i kommunikation med omgivande barn, 
personal och miljö.98 
 
Arbetsmiljön har jag inte lagt så stor vikt vid i denna undersökning mer än att fundera 
över ljusförhållanden som ju är av stor vikt vid bildskapande och om det finns 
störningar i form av ljud eller lukt etc. som kan försvåra det pedagogiska arbetet. I 
anteckningarna från besöket har jag noterat att ljuset är mycket bra i det stora 
ateljérummet, lite sämre i de utrymmen som ordnats i korridorrummen. Ljudnivån har 
enligt förskolläraren förbättrats genom ljuddämpande skivor i taket på det stora 
rummet. Personalen tränar också barnens lyssnande genom att medvetet tillföra musik 
eller speciella ljud som fågelkvittret i dockvrån. Att det vistas många barn samtidigt i 
rummet gör dock att det fortfarande kan bli höga ljudnivåer särskilt i det stora 

                                                 
95 www.skolverket.se, LpFö 98. 
96 Törnqvist, Anna. 2005, s. 116. 
97 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s.71 ff. och s 178 ff. samt Trageton, Arne. 1996, s. 98 ff. 
98 Löfstedt, Ulla. 2001, s. 42. 
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rummet, men genom personalens planering är barnen inne och ute i omgångar vilket 
gör att det fungerar bra för det mesta. Att det är många barn som ska samsas på 
samma utrymme gör att det i vissa utrymmen även kan uppstå ”visuellt buller”. I mina 
anteckningar har jag skrivit: ”Det är lustfyllt att titta sig omkring men det är mycket 
saker överallt, kanske p.g.a. av det alltför stora antalet barn som placerats på 
förskolan.” I mitt bildmaterial kan dock detta inte ses utan rummen ger intryck av att 
vara välstädade och välordnade. 
 
Fönstren mellan det stora rummet i förskolans mitt och korridoren möjliggör utblickar 
och insyn. Eftersom jag inte studerade barnens reaktioner är det svårt att veta om de 
påverkas av att vara iakttagna respektive av att kunna titta ut. Att de små barnen 
lägger märke till åskådare utanför rummet blev ändå väldigt tydligt vid mitt besök. 
När jag kom in genom ytterdörren såg jag två små barn stå och måla precis framför 
mig bakom glasrutan som skiljer av rummet från korridoren. De hade varsin palett 
och varsin pensel som de hanterade med stor koncentration. Efter en stund tittade det 
ena barnet upp, fick syn på mig och log. Vi vinkade till varandra. Sparrman skriver 
om hur glasrutor gav upphov till situationer där man förhandlade om makten att titta 
och barnen gjorde motstånd mot arkitekturens konstruktion. Barnen på fritidshemmet 
täckte över vissa fönster för utomstående så att de inte skulle kunna se vad som hände 
inne i rummet. 99 Jag vet inte hur det förhåller sig på denna förskola men jag ser att 
glasrutorna på några ställen har täckts över med hjälp av barnens målningar. 
Målningarna fungerar då som en avgränsning mot blickar både inifrån och ut och 
tvärtom. 
 
4.2 Förskola 2 
Huset byggdes 1980 och användes till en början som fritidshem. I slutet av 90-talet 
ändrades verksamheten och förskolan flyttade in. Bildarbete sker i ett större målarrum 
som också används som matrum och i ett litet förråd/målarrum där de större barnen 
kan sitta och måla. Bildskapande pågår också i lekrummet särskilt när större arbeten 
ska göras. Då används lekrummets golv att breda ut papper på. När förskolan startade 
placerades 3-6 åringar på avdelningen och material, färger, papper och stafflier kunde 
stå framme på ett annat sätt än idag då det är barn från 1-5 år som nyttjar lokalerna. 
Det var också lättare att planera för bildskapande då eftersom barnen var mer jämna 
åldersmässigt. Nu plockar man undan de flytande färgerna, de små kan hälla ut dem 
och orsaka kaos.  
 
Från gården kan man komma direkt in i målarrummet. Väggarna är klädda med 
träfärgad panel nertill och målade med en ljus färg upptill. På bordet ligger pågående 
arbeten. Till höger finns en pappershylla och förvaring av barnens mappar och 
pärmar. Längst in i rummet finns en diskbänk med ganska mycket material. I ett litet 
förråd i anslutning till detta rum kan en grupp barn sitta och måla vid ett lågt bord. 
Där hänger också barnens målarskjortor och ett staffli står lutat mot väggen. Längs 
högra väggen finns hyllor med material och ytterligare en sittplats. I hörnet står ett 
staffli. Även här pågår ett målningsprojekt. 
 
Bildarbetet är både vuxenstyrt och drivs av barnen själva. Dörrarna kan stängas och 
personalen kan anpassa arbete/material till en liten grupp inne i målarrummet. Om 
många ska arbeta samtidigt blir det lätt rörigt. Idealiskt är när barnen kan sitta i lugn 

                                                 
99 Sparrman, Anna. 2002, s. 67 ff.  
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och ro och får ta den tid och det material de behöver. De vuxna försöker styra 
bildskapandet åt det hållet. Inne i det lilla rummet arbetar barnen oftast med 
filtspetspennor och kritor. De går självmant dit och ritar och målar. Men när det är 
matdags måste bordet i målarrummet dukas och allt pågående arbete städas undan, det 
begränsar lite. 

 
Ljus kommer från lysrör i taket och genom fönster ut mot gården. Ljudnivån kan bli 
ganska hög när barnen blir ivriga och ropar på hjälp, trots att det finns 
ljudabsorberande plattor i taket. Det ska monteras filt under borden och tassar på 
stolarna för att störande ljud ska dämpas ytterligare. Ljudet från fläktarna är ganska 
högt men hörs inte så mycket bland andra ljud när barnen är inne. 18 barn är 
placerade på avdelningen. Förskolläraren säger att15 vore idealiskt. Gruppsamman-
sättningen påverkar vad man kan göra. Personalen spänner fast stolarna för de små 
barnen när man gör saker tillsammans vid de höga borden. Vid de låga borden kan 
barnen göra saker tillsammans eller enskilt, pussla osv. Ibland jobbar barnen på golvet 
om det är stora målningar t.ex. Genom att växla arbetsplatser fungerar det bra för både 
barnen och de vuxna. Man arbetar också med bildskapande utomhus. Genom dörren i 
målarrummet är det lätt att bära ut stafflier. Ute finns också mycket mer plats att stå 
och måla, inne blir det lätt för trångt. Skogsgruppen målar uppe i skogen. Barnen 
följer och dokumenterar ett träd under olika årstider. De får också t.ex. måla på snön.   
 
En dator står uppställd i köket/matrummet. Det finns kidpix, pedagogiska spel m.m. 
Barnen vill gärna sitta där men personalen prioriterar inte bort leken. ”De får så 
mycket data och Tv hemma. Men om man vet att de inte har möjlighet att lära sig det 
hemma försöker vi stödja dem här.” Förskolläraren säger att det är en balansgång. 
Man arbetar också med portfolio och tar mycket foton och scannar in barnens bilder 
för att spara dem i barnens pärmar. Personalen har varit med i SIKT-grupp100 sedan 
2004 och fortbildat sig på området. Detta betyder också att barnen är med och 
                                                 
100 Skolutveckling med IKT, ett projekt som med stöd av kommunen och fondmedel syftar till att 
kompetensutveckla personalen inom IKT samt utveckla skolans arbetssätt och metoder så att de blir 
mer flexibla, problembaserade, ämnesövergripande och elevinriktade. 
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utformar brev till föräldrarna osv. I portfolion dokumenteras typiska situationer med 
barnen. Det är barnen som ska styra och personalen försöker hela tiden föra en dialog 
med dem. Varje termin får barnen med sig en skiva med ca 100 bilder hem. Barnen 
uppskattar också mycket att titta i sin egen pärm. De är vana att bli fotograferade. 

Genom ändringar av den ursprungliga byggnaden har förrådsutrymmen försvunnit. 
Materialet fick flytta ut i de olika rummen och det har påverkat miljön. Rummen har 
blivit både skaparrum och förråd samtidigt vilket inte ser estetiskt ut enligt läraren. 
Förskolläraren påpekar att även barnen uppskattar om miljön ser estetiskt tilltalande 
ut. ”För en del barn blir det jobbigt med för många intryck, om det är för plottrigt, så 
vi borde rensa ut lite. Vi försöker sortera i tydliga backar så att materialet kan flyttas 
mellan rummen.” Hon menar att lokalerna ändå ger associationer till en skapande 
miljö och att det ser lite ut som en verkstad då det är mycket saker framme.  
 
Små utställningar av barnens bilder finns i varje rum. Mest sätter man upp bilder i 
målarrummet, köket och tamburen så att både barnen och föräldrarna kan följa 
arbetet. Påskkorten med barnens handavtryck som hänger på en lina i köket ska 
skickas hem till föräldrarna till påsk. Förr arbetade barnen mer med mallar än vad de 
gör nu. ”Det är bra med blandningen av lärarstyrda aktiviteter och skapande som styrs 
av barnen själv. När vi styr deras val av material blir det ofta mer estetiskt men de får 
alltid forma innehållet efter sitt eget huvud. Det är viktigt med glädjen i att göra och 
barnens aha-upplevelse är så mycket viktigare än att föräldern får hem en fin 
produkt.” 
 
Analys 
Eftersom jag vid mitt besök på förskolan kommer rakt in i målarrummet är det första 
jag ser barnens pågående arbeten som ligger framme på bordet. Diskbänken längst ner 
i rummet liksom ovansidan på skåpen är fyllda med material; penslar, färger, garn 
m.m. Det framgår väldigt tydligt att det pågår bildskapande verksamhet. Alla barn är 
ute på gården och äter mellanmål och leker så förskolläraren och jag har lokalerna för 
oss själva. Nordin-Hultman skriver att det grundläggande mönstret för en svensk 
förskola är att en avdelning består av tre rum. Det är lek-matrummet (ofta det största 
rummet), lek/bygg-vilrummet (för lek, samling och vila) och dockvrån (som kan vara 
ett avgränsat rum eller en del av ett av de andra rummen). Finns det fler rum är det 
ofta ateljé/målarrum, verkstad/snickarrum och  rörelse- eller hopprum som ibland 
delas med andra avdelningar.101 Jag kan konstatera att denna förskola ganska väl 

                                                 
101 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s. 69 f. 
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följer det grundläggande mönstret men att man har disponerat lokalytan så att 
bildskapande får en ganska stor plats. Målarrummet på denna förskola är ett eget rum 
som används dagligen för skapande och mat men det delas inte med någon annan 
avdelning. 
 
Miljön är till skillnad från Förskola 1 mer hemlik. På borden i både målarrum och lek-
matrum ligger likadana grönrandiga vaxdukar. I lek-matrummet finns också en vanlig 
köksavdelning med diskbänk, skåp och kaffekokare som för tankarna till ett hem. I ett 
hörn av rummet finns en arbetsplats med dator och längs väggen en soffa som också 
för tankarna i samma riktning. Det är ett rum som för samman funktionerna kök, 
arbetsrum och vardagsrum i ett. Vid en jämförelse med de traditioner som finns inom 
förskolan avspeglar miljön hemmet som förebild även om det rikliga bildmaterialet 
som är exponerat i målarrummet också för tankarna till en verkstad vilket 
förskolläraren också påpekar i intervjun.102 Miljön är ordnad efter visuella strategier. 
Borden med vaxdukar berättar att här kan man äta men också att man kan måla och 
pyssla eftersom underlaget går att torka av. I målarrummet finns mycket material 
synligt som berättar om verksamheten där. I samma rum förvaras barnens alster och 
mappar i en hylla på ena sidan rummet. Varje barn har sin egen pärm och allt är 
ordnat i prydliga rader. Personalen spar bilderna och visar på så sätt att de värdesätter 
barnens arbete. En soffa i matrummet/lekrummet inbjuder till läsestunder medan det i 
lek/vilrummet finns en skärm för lek/drama/teater och en mjuk madrass som inbjuder 
till rollekar, rörelse eller till vila. Man ser tydligt vilken verksamhet som är tänkt att 
pågå i rummen. Ibland är det flera verksamheter som konkurrerar med varandra, som 
när målarrummet måste göras i ordning för att barnen ska kunna äta där. Vissa rum 
används också för många olika aktiviteter som lek-matrummet som rymmer både 
ätande, lekande, bildskapande, pyssel, läsande och verksamhet vid datorn. Även lek-
vilrummet rymmer på liknande sätt flera aktiviteter. Detta gör att personalen måste 
planera noga och avgränsa arbetet åtminstone tidsmässigt.   
 
Bildarbetet på denna förskola är både vuxenstyrt och initierat av barnen själva. 
Materialet som filtspetspennor/färgpennor och papper är tillgängligt för barnen men 
flytande färger är placerade utom räckhåll. När jag granskar det insamlade 
bildmaterialet ser det ut som om barnen till stor del är beroende av de vuxna för att 
kunna starta någon verksamhet. Materialet för bildskapande är sorterat i backar men 
ser inte ut att vara organiserat på ett sådant sätt att barnen kan använda det på egen 
hand. Detta ser förskolläraren som en stor nackdel. ”Vi vill stimulera barnens 
kreativitet och skapande och vill se barnen som kompetenta individer som kan ta för 
sig själva, men det går inte riktigt med det som står till buds nu.” Det finns en 
motsättning mellan ambitionerna att stödja barnens initiativ och de möjligheter 
lokalerna erbjuder. Även på denna förskola är fler barn placerade än verksamheten är 
planerad för, vilket gör det svårt att genomföra vissa aktiviteter. Det framgår också 
mycket tydligt i intervjumaterialet att barngruppens sammansättning ålders- och 
personmässigt har mycket stor betydelse för vad man kan göra.    
 
Bildskapande sker i stort sett i alla förskolans rum på olika sätt. Dessutom målar 
barnen utomhus vid stafflier på gården eller i skogen. Barnen ses som agerande 
subjekt och tonvikten i bildskapandet ligger på att barnen i lugn och ro ska få utveckla 
sitt skapande med det material de vill. Förskolläraren betonar den skapande processen 

                                                 
102 Törnqvist, Anna. 2005, s. 116. 
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och lyfter fram den blandning av lärarstyrda och barninitierade aktiviteter som man 
föredrar på förskolan. Barnen har på så sätt goda möjligheter att, som Löfstedt skriver, 
interagera med vuxna och äldre barn för att lära sig om bilder och bildskapande. I mitt 
bildmaterial ser jag också det traditionella material som brukar finnas på förskolor 
som är avsett att stimulera den motoriska och tekniska färdigheten som att klippa, 
klistra m.m.103 Materialet är uppdelat på det sätt som Nordin-Hultman beskriver i 
rumsrent material som är placerat tillgängligt för barnen och icke rumsrent material 
som är placerat utom räckhåll. I målarrummets fönster finns små odlingar där barnen 
satt kärnor från olika frukter. Dessa växter har en viss naturvetenskaplig laddning men 
erbjuder också möjligheter till visuella studier genom sin placering. I övrigt är det 
svårt att uttala sig om möjligheten att möta material som anknyter både till feminina 
och maskulina områden. Det material jag dokumenterat kan användas av både pojkar 
och flickor även om de sedan i sitt bildskapande utnyttjar det på olika sätt och för att 
återge olika motiv. Såvitt jag kunde se finns dock inte någon vrå för fasta material 
eller sand/vatten inomhus. Dessa material lyfter Trageton fram för att de är bra på att 
binda koncentrationen särskilt hos barn som har svårt att leka/arbeta längre stunder i 
taget. Att arbeta med sand och vatten finns det dock rikliga möjligheter till 
utomhus.104 
 
Personalen har fortbildat sig på det informationstekniska området. Man arbetar aktivt 
med dokumentation av barnens arbete, fotograferar och samlar i en portfolio för varje 
barn. Här är barnen också mycket aktiva och de är med och utformar brev till 
hemmen. Till aktiviteter knutna till datorn har personalen en mer kluven inställning. 
Dels är det viktigt att de barn som inte har tillgång till datorer lär sig grunderna men 
samtidigt innebär ”datorspelande” att tid tas från andra aktiviteter. Förskolläraren 
poängterar här vikten av att leka. I mitt bildmaterial syns det att personalen är flitiga 
med att sätta upp barnens bilder. I alla rum är olika sorters bilder uppsatta. På 
väggarna finns både barnens egna alster, reproduktioner av sagoillustrationer, 
pedagogiska bilder som t.ex. alfabetsbilder, bilder av djur och dokumentation av 
barnens arbete. I lek-matrummet hänger också färgglada kort med barnens 
handavtryck över borden och på borden står små minipåskris som barnen tillverkat. 
Bilderna är uppsatta i barnens höjd på några ställen som t.ex. i hallen, där det finns 
dokumentation av hur barnen bakar och räknar bullar och från ett besök på 
biblioteket, eller när bilder sätts upp på träpanelen i målarrummet. På andra ställen 
placeras bilderna lite högre upp på väggen som t.ex. årstidsbilderna eller 
födelsedagskort ovanför soffan. Barnen kan då se bilderna när de sitter till bords och 
äter eller då de arbetar vid borden. Även i ett fönster sitter barnens bilder uppe och 
skapar ett halvgenomskinligt hinder för insyn och utblickar men ger också en 
spännande effekt och lust att gå fram och titta.105 
 
Jämför man med läroplanens skrivningar om lokaler för förskolebarn kan man 
konstatera att lokalerna är ändamålsenliga. Även dessa lokaler är utformade så att de 
möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet som stöder barnens lärande både enskilt 
och i grupp. Förskolan ska också vara en levande social och kulturell miljö som 
stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 
kompetens. Läroplanen trycker mycket på att ta tillvara barnens intressen och behov 
och jag tolkar det förskolläraren framför i intervjun som att man på denna förskola 
                                                 
103 Löfstedt, Ulla. 2001, s. 27. 
104 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s. 78 och Trageton, Arne. 1996, s. 98 ff. 
105 Jfr Sparrman, Anna. 2002, s. 75. 
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inte riktigt arbetar som man skulle vilja. Om det beror på för många barn eller 
svårigheten att arbeta med hela åldersspannet 1-5 i samma rum är svårt att säga. 
Kanske går det genom att organisera om i lokalerna och dela upp gruppen att 
åstadkomma det man önskar dvs. stödja barnens egna initiativ? När man arbetar med 
många små barn är också uppsikten över dem viktig. De nuvarande lokalerna är 
uppdelade på flera rum vilket gör det svårare för personalen att överblicka hela ytan. 
Möblerna är i vuxenhöjd kring borden medan det finns möbler i barnhöjd t.ex. i det 
lilla målarrummet/förrådet och vid en plats för barnens skapande som är placerad 
mellan husets två avdelningar. Detta försvårar till viss del överblicken men 
förskolläraren tycker ändå att möbleringen fungerar bra med den variation på 
arbetshöjd som finns nu. För barnen är det bra med låga möbler men det spar 
personalens ryggar att inte behöva arbeta så lågt.106 
 
När jag frågar förskolläraren om lokalernas ändamålsenlighet för bildskapande 
kommer åldersintegreringen först på tal som en svårighet. Läraren önskar också mer 
plats för förvaring i syfte att göra lokalerna mer estetiskt tilltalande och för att de 
också ska ge ett lugnare intryck. Ljus och ljudmiljö bedöms som acceptabel. 
Fläktljudet som är väldigt påtagligt under intervjun hörs inte lika mycket när barnen 
är inne. Störande ljud från stolar och bord kommer att åtgärdas. Om personalen på 
något sätt arbetar med ljudet framgår inte riktigt av mitt material. På en av bilderna 
kan man dock se en bandspelare placerad på en hylla i målarrummet. Kanske används 
den för att spela musik när man arbetar här inne? Att det är många barn som ska 
samsas om utrymmet orsakar naturligtvis buller både auditativt och visuellt. I mina 
observationsanteckningar har jag skrivit: ”Lite mycket saker överallt annars ser det ut 
att vara rum som inbjuder till skapande verksamhet.” När jag granskar mitt 
bildmaterial kan jag se att lokalerna ser ganska trånga ut i förhållande till den 
verksamhet som pågår och att mycket material för olika ändamål står framme. Det 
material barnen själva producerat ser dock mycket välordnat ut.  
  
4.3 Grundskola 1. Lokaler för år 1 
Den första delen av skolan byggdes 1972/73 och sedan byggdes skolan till i 
omgångar. Fritids flyttade in i skolan i mitten på 90-talet och lokalerna ändrades då 
om för att passa reformen ”samlad skoldag”. Intill klassrummen inreddes en köksdel 
samt ordnades rum för olika fritidsverksamheter. Klassrummen gjordes också om och 
en del fasta skåp slängdes ut. Möbleringen ändrades och ser nu lite olika ut i varje 
klassrum. Lokalerna består av klassrum samt kök, ateljé, ”soffrummet” (läs och 
lekrum) som används tillsammans med fritids. I ateljén får det plats en halv klass men 
eleverna målar mest i klassrummet. Läraren berättar att vid arbete med mer kladdiga 
material som marmorering eller leror används ateljén. Det finns vatten på flera ställen 
och i köket finns en ugn där olika leror kan härdas. I klassrummet finns det bara en 
vask men det räcker om läraren hjälper till att organisera målandet. 
 
Klassrummet är möblerat i små öar, barnen sitter i grupper med borden vända åt olika 
håll. Kontorsstolarna har blå klädsel och borden är träfärgade, runda eller fyrkantiga 
med vitlackerade ben. Mitt på golvet står en hurts att förvara barnens material i och 
längst ner finns öppna hyllor för papper m.m. Längst fram i rummet finns en 
lärararbetsplats och vita tavlan. Burkar med pennor (färg- och filtspetspennor) är 
placerade på varje bord. Läraren föredrar de kantiga lite tjockare färgpennorna som 
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ger ifrån sig mycket färg och är bra att måla med men barnen gillar tuschpennorna 
som har starka färger. I klassrummets nedre hörnor finns två datorarbetsplatser. Vid 
den ena finns två stolar men vid den andra inga stolar. Datorerna används för 
skrivarbete. Klassen arbetar med ett skrivprojekt inspirerat av Trageton. Man arbetar 
stående och samarbetar med andra barn enligt en väl genomtänkt modell. Barnen gör 
också bilder till berättelserna genom att måla och teckna och kombinerar med den 
utskrivna texten. Läraren säger: ”Barnen lägger ner extra energi på bilderna och det 
blir snyggt med utskrifterna. Det finns bildprogram som Paintbrush på datorn men det 
är inte så intressant för mindre barn, vi arbetar mer med målning och teckning.” Det 
finns inte så mycket digital utrustning men klassen skriver ut foton efter utflykter och 
dokumenterar vad de gör i en bok. Bildarbete försigår också utomhus i skogen eller på 
skolgården eller genom att delta i kommunala bildaktiviteter.  

Ljus kommer från tre fönster på klassrummet ena sida och från lysrör i taket. Ljuset 
räcker inte till fastän lysrören är helt nya. Lysrören är monterade i två rader och längst 
fram och i hörnen blir belysningen väldigt dålig. Tavelbelysningen orsakar motljus för 
eleverna så att läraren står mörklagd när det är genomgång vid tavlan. Men fönstren 
ger bra ljus och lysrören ska placeras i tre rader och förhoppningsvis ge jämnare ljus 
inom kort. Ljudmiljön fungerar bra trots att det inte finns ljudplattor i taket. Man har 
även tänkt på att stolarna inte ska ge ljud ifrån sig och monterat på plastkulor så att de 
inte ska skrapa mot golvet men de knarrar om man vickar på dem. 17 barn delar på 
utrymmet i klassrummet och läraren säger att hon delar upp dem på flera rum om det 
blir för högljutt. Borden är lätta att möblera om vilket ger möjlighet att jobba både 
enskilt och i grupp.  Läraren tycker att lokalerna fungerar bra för bildarbete med 
yngre barn men önskar bättre förvaringsutrymmen. Likadana skåp skulle också ge ett 
mer enhetligt utseende. Stolarnas klädsel var grön från början men trots att det är 
kvalitetsmöbler fanns inte originalfärgen att få tag på. De nya sitsarna släpper redan i 
sömmarna. Platser att ställa ut barnens bilder finns i klassrummet och i korridoren, det 
fungerar bra. 
 
Utrymmena i anslutning till klassrummet är arrangerade både för fritidsverksamhet 
och skolarbete. Till vänster om klassrumsdörren finns soffrummet, ett rum för läsning 
och med en ganska stor tom golvyta för lek. Nästa rum är ateljén med ett stort bord 
med röd vaxduk på i mitten och pallar att sitta på. Rummet är lite mörkare än 
klassrummet och en stor materialhylla till vänster dominerar när man tittar in. Nästa 
utrymme är köket där barnen intar mellanmål och där finns också möjlighet att sitta 
och arbeta under skoltid. Hallen ut/in är ljus och barnens alster är utställda på olika 
sätt. I taket hänger röda mobiler med hjärtan, i glasfönstren in till fritidsförrådet finns 
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målningar med fiskar. Även i klassrummet finns elevarbeten uppsatta på väggarna 
tillsammans med bokstavsbilder m.m. Just nu sitter arbeten från rymdtemat uppe. Det 
är en stor målning längst ner och det finns små böcker utställda framme vid tavlan. 
När jag frågar vilken bild av ämnet/bildskapande som lokalerna förmedlar lyfter 
läraren fram barnens arbeten som sitter uppe på anslagstavlorna. Även färgerna på 
varje bord menar läraren inbjuder till att teckna och måla. Rent estetiskt skulle 
lokalerna behöva fräschas upp. Läraren nämner väggarna som är slitna och smutsiga, 
det ger inte ett bra intryck. Om skåpen byttes så skulle också klassrummen se mer 
enhetligt och inte så rörigt ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analys 
Unwin menar att hur man upplever en särskild plats starkt påverkas av hur vägen dit 
ser ut.107 Entrén till klassrummet är välkomnande och att barnen presenteras med 
namn och bild bredvid dörren skapar ett igenkännande. När klassrumsdörren öppnas 
faller blicken först på de blå stolarna som ger ett piggt intryck. Klassrummets 
möblering för tankarna till en kontorsmiljö och materialet som är utplacerat liksom de 
bilder som finns i entré och klassrum berättar att barnen arbetar med bildskapande 
parallellt med andra kunskapsområden. Nordin-Hultman skriver att kontoret ofta står 
som förebild för inredningen av skolmiljöer och det stämmer väl med denna 
klassrumsmiljö.108 Däremot är fritidsutrymmena som barnen också har tillgång till 
under skoltid mer hemlika med köksavdelning med matbord och stolar och ett läs-
lekrum med soffa och bokhylla. Därutöver har barnen tillgång till ateljérummet som 
med det stora bordet med röd vaxduk, materialet på hyllorna och barnens uppsatta 
alster bjuder in till bildskapande109. 
 
Rummens inredning berättar tydligt om den verksamhet som förväntas pågå. Skulle 
rummen möbleras om skulle också verksamheten som pågår i dem förändras. Här 
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speglas en blandning av det offentliga och det privata.110 Törnqvist skriver att 
fördelen med skolmiljöerna för tidigare år är att när fritidsverksamheten inrymdes i 
skolan gav lokalerna elever och lärare mer frihet att arbeta efter barnens egen rytm. 
Skoldagen behöver inte vara så strikt uppdelad mellan arbete, lek och vila och barnen 
kan få mer kontroll över sin dag än de äldre eleverna har.111 Under intervjun 
framhåller läraren också fördelarna med att kunna fördela barnen på olika rum och 
använda olika utrymmen för olika sorters bildskapande: målning och teckning sker i 
klassrummet, men om man vill arbeta med ”mer kladdiga material” kan man vara i 
ateljén.  
 
Klassrummet är möblerat med borden vända mot varandra. Det finns ett fram och ett 
bak i rummet eftersom vita tavlan är uppsatt på en kortvägg och en stor anslagstavla 
på den motsatta kortväggen. Lärarens arbetsbord (katedern) är placerad nästan i 
skymundan i hörnet bredvid tavlan. Rummets möblering och ljussättning gör att 
lärarens roll i klassrummet inte kan sägas var betonad utan det är snarare barnen och 
deras arbete som är i fokus. Enligt Larsson-Dahlins undersökning associerade 
informanterna vid en liknande möblering bl.a. till att barnet är i centrum och inte 
pedagogen. Barnet får ta ansvar och måste inte alltid sitta still. Hennes informanter 
tolkade också miljön som att samarbete och skapande arbete ses som en viktig del av 
lärprocessen.112 Det material som är synligt i klassrummet och därmed direkt 
tillgängligt för barnen är i första hand pennor, olika sorters papper, klister och saxar. 
Vattenfärger eller material för tredimensionellt skapande, t.ex. lera, är inte synligt  
men eftersom läraren nämner dessa material i intervjun förutsätter jag att de används 
mest på lärarinitiativ (i mitt bildmaterial syns dock täckfärger på en hylla i ateljén som 
barnen själva kan nå). Nordin-Hultman konstaterade att laborerande material och 
material för skapande var relativt begränsat i svenska förskolor och skolor. 
Avsaknaden av fysiskt material medför i förlängningen att lärandet ses som en mental 
och abstrakt process. Om så är fallet på denna skola är svårt att uttala sig om men 
tydligt är att ”rumsrent” och ”icke rumsrent” material hålls åtskilt och jag har inte 
heller lyckats fånga något material av naturvetenskaplig laborerande karaktär i min 
dokumentation av lokalerna. Däremot visar bilderna på anslagstavlan att samtal om 
planeter och rymden pågår och kanske finns visuellt visningsmaterial på annat ställe i 
skolan. Detta arbete kopplas till barnens läsande och bildskapande.113  
  
Läraren tycker att lokalerna fungerar bra för bildundervisning med yngre barn. Hela 
klassen kan måla tillsammans i klassrummet men är det halvklass är det gott om plats. 
Det som saknas är förvaringsskåp både för material och elevalster. Allra besvärligast 
är lysrören som inte ger bra arbetsbelysning. Tre fönster längs ena långväggen gör 
ändå att rummet känns ljust. Ljudmiljön hanterar läraren genom att dela upp barnen 
om det blir för högljutt. På skolan är man medveten om ljudmiljön och efter 
diskussioner byttes tallrikarna i matsalen från porslin till plast för att orsaka mindre 
buller. Om man jämför med vad som står i styrdokumenten om miljön för tidigare år 
kan man konstatera att lokalerna är ändamålsenliga. Lokalerna ska tillgodose att 
eleverna får möta och uppleva olika uttryck för kunskaper. I läroplanen betonas också 
att eleverna ska känna trygghet i sin miljö och att de ska få ha inflytande över den. De 

                                                 
110 Sparrman, Anna. 2002, s. 70. 
111 Törnqvist, Anna. 2005, s. 57 f. 
112 Larsson-Dahlin, Ann. 2005, s. 28. 
113 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s. 71 ff. 
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ska lära sig att ta personligt ansvar.114 Såvitt jag kan se kan denna miljö uppfylla de 
kraven.  
 
I kursplanen för bild står det att eleverna ska framställa bilder genom olika 
hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator och videoteknik. 
Man talar om ett vidgat textbegrepp där olika medier samverkar. De bilder som finns 
uppsatta i lokalerna vittnar också om att bilder skapas på olika sätt. Datorerna används 
dock mest för skrivande eftersom man deltar i ett skrivprojekt och barnen turas om att 
arbeta med detta. Läraren berättar att barnen illustrerar sina berättelser med 
teckningar/målningar och lägger ner mycket energi på att få det fint. De arbeten som 
finns utställda i klassrummet vittnar om detta. Under intervjun framgår att läraren 
tycker att hantverksmässig framställning av bilder via t.ex. teckning/målning är mer 
intressant för de yngre barnen än bildskapande via datorn. Detta stämmer dock inte 
med vad som framkom i NU 03. Där framhålls att man bör ge mer utrymme för att 
bearbeta och kommunicera med bilder i digitala miljöer. Detta skulle enligt NU 03 
troligen också stärka pojkarnas intresse för bildskapande.115 Eftersom eleverna i den 
här klassen använder datorn för att lära sig läsa och skriva och turas om att arbeta vid 
datorerna är det antagligen svårt rent tidsmässigt att hinna med att låta eleverna skapa 
bilder i något ritprogram. Ett sätt att utöka det digitala bildskapandet kunde dock vara 
att låta barnen ta hand om den dokumentation som ändå görs vid de gemensamma 
utflykterna. Då kan också arbete med text och bilder vävas samman i ett för eleverna 
meningsfullt sammanhang. 
 
På väggarna i klassrummet finns förutom ovan nämnda bilder de klassiska 
alfabetsbilderna, foton på barnen bredvid illustrationer av Lena Andersson (jag tolkar 
det som bilder uppsatta vid barnens födelsedagar), ett urklippt reportage ur 
lokaltidningen, några små rosa grisar som återkommer på en bokhylla, en trädstam 
med olika löv som barnen klippt ur och färglagt, några A4-sidor med text, bl.a. ett 
som det står ”REGLER” på, en remsa med siffrorna från 41 upp till 100, en grön skylt 
som det står ”Utrymning via fönster” på, bokstäverna b och d återkommer på två olika 
ställen, handdukshållaren är dekorerad med planeter, alfabetets bokstäver på en gul 
A3-bakgrund, fjädrar från en påfågel och små A4-bilder målade med färgpennor. Kort 
sagt är det många bilder av olika typer. Eftersom jag inte frågade om bilderna under 
intervjun är det svårt att veta om detta betyder att barnen diskuterar kring bilderna 
men bildrikedomen ger onekligen klassen många tillfällen att göra det. 
 
Skantze m.fl. konstaterar att skolmiljön skickar signaler till barnen som de använder 
för att förstå sig själva, sin omgivning och sina utvecklingsuppgifter. Skolorna byggda 
på 60- och 70-talet fick i hennes undersökning omdömet att de var torftiga och fattiga 
på upplevelser. Barnen lade märke till hur miljön var utformad, vad man kunde göra i 
rummen och fascinerades av verktyg, material, böcker och färger. Skantze förespråkar 
en miljö som möter barnens tankar och intressen.116 Läraren i detta klassrum tycker att 
miljön är eftersatt estetiskt och att en renovering skulle behövas göras. Jag kan på 
fotona se vad läraren menar då de många öppna hyllorna tillsammans med uppsatta 
bilder och möbleringen ger ett splittrat intryck. Eftersom även barnets material ska 
förvaras i hurtsar blir det många olika möbler i varierande storlekar. För mig som 
aldrig har varit i lokalerna förut ger de ändå ett funktionellt intryck där man genom 
                                                 
114 www.skolverket.se, LPO 94 
115 Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003, s. 9-10. 
116 Skantze, Ann. 1989. Vad betyder skolhuset. Stockholms univ. , s. 106 f. och s. 144 ff. 
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olika möblering kan arbeta på många olika sätt med bildskapande och där barnen 
förutsätts vara med i processen.  
 

4.4 Grundskola 2. Bildsal för år 3 - 6 
Skolan är byggd 1959 men renoverad senare. En särskild bildsal har funnits sedan 
1997 för år 4-6, numera för år 3-6. Hösten 2006 bestämdes att de gamla bildlokalerna 
nere i källaren skulle bli fritidsgård och bildundervisningen flyttade upp till andra 
våningen i ett vanligt klassrum. Klassrummet har anpassats för bildundervisning 
genom att hurtsar och en extra hylla för materialförvaring flyttats dit och man har 
också satt upp en extra anslagstavla. Annars är rummet inrett på liknande sätt som 
övriga klassrum på denna skola med höga bord och stolar av kontorstyp. Salen 
används även till andra ämnen och till specialpedagogik. Läraren uppskattar bytet av 
lokal, ”framförallt för att vi har fått en härlig utsikt och mera ljus”, men saknar också 
den gamla lokalen som var mer verkstadslik med bord och stolar som inte var 
ömtåliga.   

Rummet är inte så stort, ganska fyrkantigt med stora fönster med ganska djupa 
fönsterbrädor i marmor. Utsikten består av bostadsområdets hyreshus från femtiotalet.   
Till höger om dörren där vi kom in finns en whiteboard. På väggen mittemot finns 
bilder uppsatta ordnade efter olika teman, där finns också förvaringshurtsar och en 
hylla med papper i olika färger. Längs väggen till vänster om dörren finns en 
arbetsplats för någon (en vuxen?), förvaringsskåp för elevernas bilder och en 
diskbänk. På diskbänken står lådor med färgpennor sorterade efter färg. Möblerna 
består av höga avtorkbara bord och kontorsstolar med röd klädsel. Taket lutar ned mot 
fönsterväggen (snedtak). 
 
I anslutning till salen finns ett litet grupprum med datorer. Läraren funderar på att 
använda även dessa till bildskapande även om detta verktyg kanske inte är det 
viktigaste för barn i den här åldern, men eleverna är intresserade av t.ex. grafitti och 
då kan de söka förebilder på nätet och sedan arbeta vidare för hand. De kan inte 
spraya bokstäverna men kopiera stilen. Eftersom läraren också undervisar i musik 
knyts detta ihop med musikstilar som hiphop etc. I de gamla lokalerna fanns inte 
denna möjlighet. Bildskapande pågår också i korridoren t.ex. då eleverna tecknar av 
utsikten. Det finns små halvrunda bord att sitta vid (även de av den höga sorten).   
 
Läraren är mycket nöjd med bildsalen. Det är lätt att möblera om som det passar. 
Stolarna och borden är höga men barnen är vana eftersom alla rum är möblerade på 
liknande sätt. Det tar en stund i början av lektionen att byta stolar eftersom eleverna är 
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olika långa och stolarna är inställda på olika höjder men det är inget stort problem. 
Förvaringsutrymmen är det bra med, i lådhurtsarna som står längst ner i rummet finns 
det gott om plats för material. Det finns flera fria ytor och en liten plasthylla där man 
kan lägga bilder på tork och en hylla för varje årskurs i skåpet för elevernas mappar. 
Alla skolans barn har bildundervisning i lokalen så det är viktigt att ha en struktur och 
upprätthålla en viss ordning. Barnen får lära sig att lämna lokalen i samma skick som 
när de kom. Läraren önskar mer utrymme att sätta upp bilder, men använder 
korridoren och flyttbara skärmar för att visa elevernas arbeten. De får även ta med 
bilder till sina hemklassrum och visa dem i t.ex. matsalen eller andra mer offentliga 
utrymmen. Det tar ganska mycket tid att montera bilder och göra utställningar. Det är 
också lite knappt med en diskbänk när man ska måla men det är ju ett vanligt 
klassrum så det får fungera.  

Läraren uppskattar ljuset i rummet. Fönstren släpper in mycket ljus och bra arbetsljus 
får man också från lysrören i taket. Ljudmässigt fungerar det bra. Det larmar lite från 
korridoren ibland, men inne i rummet dämpas ljudet av plattor i taket. Möblerna går 
att flytta så det går bra att arbeta både i grupp och enskilt. Det är lite svårt med 
stolarna om man vill ha eleverna i ring och visa bilder. Läraren har en 
whiteboardtavla men instruerar oftast genom att visa på ett stort papper uppsatt på 
tavlan. Förut användes ett blädderblock på stativ men det var så mycket ben som stod 
i vägen. Även marmorskivorna i fönstren uppskattas och de djupa fönstersmygarna 
kan användas för att placera ut stilleben. ”Det blir vackert med ljuset som faller in. 
Barnen tycker om den här lokalen. Vi får en härlig upplevelse tillsammans. Det märks 
på eleverna att de tycker om lokalen, de har en positiv attityd. Det är timmar de 
längtar till, de klagar på att tiden går för fort. Skolledningen borde ta tillvara på 
intresset och ge eleverna minst 60 minuter per gång. En del är lite långsamma och har 
precis kommit igång när man ska sluta. I klassrummet kan man göra klart efter rasten 
men här måste man ju vänta till nästa gång. Eleverna får en positiv bild av ämnet.” 
    
Analys 
Vid intervjutillfället möter läraren mig vid entrén. Bildsalen ligger på andra våningen 
och medan vi går uppför trapporna ser jag elevbilder på väggen och på 
utställningsskärmar i trappan. Vi beundrar utsikten över vattnet och träden utanför 
innan vi går in i klassrummet. Precis som i grundskola 1 ger vägen fram till bildsalen 
en upplevelse.117 I detta fall gör bilderna i trappan oss medvetna om att det pågår en 
bildskapande verksamhet på skolan och kanske föds en viss förväntan inför entrén i 

                                                 
117 Unwin, Simon. 2003, s. 197. 
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bildsalen. Bjurström har i sina studier funnit att skolorna från början av seklet men 
även de från 50-talet har en stark arkitektonisk gestalt som klarar omställningen till en 
ny pedagogik. Bjurström lyfter fram de äldre skolornas ljus, rymd och en gedigenhet i 
material som bestående kvalitéer människor uppskattar oavsett tid och som inte finns i 
lika hög grad i skolorna byggda under senare delen av 1900-talet.118 Vid mitt besök på 
denna skola förstår jag vad han menar. Här har man försökt behålla 50-talsskolan 
kvaliteter men varsamt tillfört nya material vid senare renovering. I korridoren ser 
man mötet mellan gammalt och nytt. Bord med kontorsstolar är placerade vid 
korridorens fönster och på motstående sida har ny inredning i trä monterats för att ta 
hand om väskor och kläder. Vita takplattor möter de vita väggarna som en knapp 
meter ned har försetts med en bård för att få taket att verka lägre och nedanför bården 
är väggarna målade i en mild grön färgton. Stengolven ser välbehållna ut trots nästan 
50 års slitage.  
 
Även bildsalen förmedlar samma gedigenhet. De stora fönstren med marmorskivorna 
för in ljuset varsamt. En linoleummatta täcker golvet och rummet ser luftigt och 
välordnat ut. Utsikten mot bostadshusen utanför ger en speciell känsla av att vi 
befinner oss mitt i upptagningsområdet. Miljön är väldigt tydligt offentlig. Precis som 
i Grundskola 1 är kontoret förebilden. De röda kontorsstolarna och de höga borden 
tillsammans med lysrörsarmaturerna i taket och utrustning för bildvisning framme vid 
tavlan (OH-apparat, nerdragbara dukar) berättar för oss var vi är.119 Rummet har ett 
tydligt fram och bak. Borden och stolarna är placerade i hästskoform med en dubbel 
rad på ena sidan så att eleverna kan se fram mot tavlan men också kommunicera med 
varandra. I jämförelse med Grundskola 1 ger denna möblering läraren en starkare 
ställning.120 I intervjun framgår det att instruktionerna sker framme vid tavlan, ibland 
på whiteboardtavlan men oftast genom konkret förevisande på ett stort papper uppsatt 
på tavlan. Under intervjun trycker läraren också på att eleverna ska lära sig en viss 
struktur och ordning. Detta avspeglar sig inte bara i möbleringen och ordningen i 
rummet utan också i de uppsatta bilderna som är sorterade efter motiv och monterade 
på en bakgrund av kartong. Varje motiv finns bara i ett begränsat antal exemplar 
vilket jag tolkar som att läraren använder dem som inspirationsbilder och att resten av 
barnens produktion visas i deras egna klassrum, på andra ställen i skolan eller förvaras 
i elevernas mappar i skåpen. Intressant är också att jämföra med den tidigare bildsalen 
som fanns nere i källaren. Den avbildas på några fotografier som finns uppsatta på 
väggen och läraren berättar i intervjun att den var mer verkstadslik och resonerar om 
för och nackdelar med detta. Den nuvarande salen släpper framförallt in mer ljus men 
i de gamla lokalerna var möblerna inte lika ömtåliga.    
 
Förutom själva lokalerna skickar även bilderna som är uppsatta på väggarna signaler 
till eleverna om vilken typ av utvecklingsuppgifter inom ämnet bild de kommer att 
möta i denna sal.121 De elevbilder som presenteras kan placeras i traditionen ”bild som 
avbildning”, t.ex. målningar/teckningar på utsikten från fönstret i korridoren. Det 
finns också bilder som mer anknyter till uttryckstraditionen som abstrakta målningar 
gjorda med tuschpennor eller blåsmålningar. Läraren visar eleverna hur de kan 
hantera tekniker och material men låter dem också uttrycka sig fritt inom ramen för 
vissa teman. I intervjumaterialet framgår också att läraren försöker möta elevernas 
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intresse för graffiti och att kombinera digitalt arbete med mer manuellt. Eftersom inte 
möjligheterna har funnits i den gamla salen är detta ett nytt arbetssätt för både lärare 
och elever. På väggen visas också en färgtriangel ur NCS-systemet och ett schema 
över barns bildskapande som antyder att eleverna undervisas i färglära respektive 
diskuterar bildämnets innehåll. Schemat över barns bildskapande är utformat som en 
sol med pilar åt olika hål där det står t.ex. ”stärker identiteten”, ”utvecklar 
personligheten”, ”berikar det inre livet” och ”bearbetar känslor, upplevelser, intryck 
och drömmar”. Åt andra håll pekar pilarna på ”ger tid för tanke och språk”, 
”iakttagningsförmåga, koordination öga –hand”, ”befästa och bearbeta kunskaper” 
osv. Denna plansch bekräftar iakttagelsen jag gjort vad gäller bildmaterialet. 
Presentationen visar att det inom undervisningen både ryms en viss fostransaspekt och 
en önskan att bibringa barnen grunder inom bildämnet på samma sätt som traditionen 
efter Pestalozzi bjuder, en önskan om att erbjuda eleverna möjligheter att uttrycka 
sina tankar och känslor som är grunden för uttryckstraditionen och en språklig aspekt 
som lyftes fram när teckningsämnet blev bild.122  
  
Vid en jämförelse med läroplanen ger även dessa lokaler möjlighet till olika sorters 
bildskapande och kommunikation via eller kring bilder. Man associerar dock inte 
lokalen till arbete med tredimensionella material eller grafik utan mer till den typ av 
arbete som kan tänkas förekomma på en reklambyrå, designbyrå o.dy. I läroplanen 
trycker man på att eleverna ska känna trygghet, mötas av respekt och känna en vilja 
och lust att lära. De ska också lära sig at ta ett personligt ansvar för sina studier och 
sin närmiljö.123 När jag granskar mitt bildmaterial förmedlar lokalerna precis detta. En 
viss ordning, en respekt och ett klimat där eleverna både lär sig att ta ansvar men 
också i demokratisk ordning får lov att diskutera ämnet syfte och innehåll. Att 
elevernas arbete uppfyller det första uppnåendemålet för år 5 i kursplanen i bild är 
mycket tydligt. Däremot kan man inte se i det som sitter uppe på väggarna om 
bildundervisningen också innehåller granskning och tolkning av bilder, om eleverna 
känner till några bildkonstnärer eller om de kan använda egna eller andras bilder för 
att berätta, beskriva eller förklara.124 I NU 03 framkommer att framställning av bilder 
fortfarande dominerar bildundervisningen trots att den kommunikativa sidan lyfts 
fram i de senaste läroplanerna. Dessa mål kan dock mycket väl uppfyllas under 
elevernas ordinarie lektioner i hemklassrummet.125  
 
Läraren uppger under intervjun att arbetsmiljön fungerar bra både ljus och 
ljudmässigt. Lokalen ger möjlighet att arbeta både i grupp och enskilt genom att 
möblera om, även om de höga stolarna inte är så praktiska om de ska användas utan 
borden. De röda kontorsstolarna ger ett trevligt intryck, men tygsitsarna är inte så 
tåliga mot slitage och man kan se någon sits som åkt av och ligger vid sidan om. På 
det stora hela är dock läraren mycket nöjd med sin sal och tycker sig märka på 
eleverna att de också uppskattar både lokalen och timmarna.  
    
 
 

                                                 
122 Åsén, Gunnar. 2006, s 117 ff.  
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124 www.skolverket.se Kursplan i bild 
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4.5 Grundskola 3. Bildsal för år 6 - 9 
Skolan byggdes 1992. Först byggdes två flyglar men det fanns inte pengar till t.ex. 
bildsal, idrottshall och bibliotek. Bildundervisningen bedrevs i klassrummen.1995 
byggdes skolan till och fick sin nuvarande form. Rektorn deltog i utformningen av 
bildlokalerna. De skulle ha varit ännu större till ytan, men även då saknade 
kommunen pengar och man fick skära ner en del. Ett planerat mörkrum byggdes t.ex. 
inte. Lokalerna består av en bildsal med stora fönster mot norr och dubbel takhöjd på 
ena sidan. En trappa leder upp till ett utrymme under taket där brännugnen nu är 
placerad. Ugnen skulle ha stått i det lilla verkstadsrummet i anslutning till salen, men 
nuvarande lärare protesterade och menade att nästan hela utrymmet då skulle upptas 
av ugnen. Bränningen sker på helgerna eftersom ugnen är placerad öppet i bildsalen. 
Lokalerna är inte renoverade sedan de byggdes. 

För att komma in i bildsalen passerar man från korridoren via en entré med en 
rödmålad dörr med glasruta. Elevbilder är uppsatta både utanför och innanför dörren. 
Påtagligt när man kommer in är takhöjden och fönstren ut mot naturen utanför. I 
fönstret högst upp syns tallkronor. I fönsterkarmarna står glasflaskor och blommor.   
Borden är placerade i grupper och längst fram mot tavlan finns ett lägre bord. Vid 
tavlan, till höger, finns ett ställ med affischer och till vänster står ett staffli med en 
reproduktion av ett konstverk. I taket hänger mobiler. Bilder finns också uppsatta på 
väggarna, både elevernas och affischer med reproduktioner av konstverk. Ett 
verkstadsrum finns i anslutning till salen. Där finns två drejskivor och hyllor med 
material och elevalster.  
 
Läraren är nöjd med bildsalen och lyfter fram att det är skönt att kunna gå runt och 
hjälpa eleverna och kunna stå med rak rygg bredvid bordet. Stolarna är utformade för 
att luta sig framåt och arbeta. Eleverna tycker inte om dem för att det är svårt att inta 
en passivt vilande position, men de fungerar bra för arbete både sittande och stående 
t.ex. med lera. Däremot är höjden på bordet framme vid tavlan inte bra: 
”Frökenbordet är lågt, det är lite tråkigt, det har jag aldrig gillat. Man kommer under 
eleverna.”  I salen kan man enligt läraren göra det som står i läroplanen. Det finns en 
datasal och ett multimediarum på skolan som kan utnyttjas när det är sådana 
uppgifter. Det fungerar bra. På en direkt fråga säger läraren att bildundervisning 
naturligtvis skulle kunna genomföras i vanliga klassrum men att det underlättar att ha 
allt material samlat, ha tillgång till vatten och verkstadsutrymmen, ”det är en 
förutsättning för att det ska fungera bra”. Frånvaron av ett mörkrum bekymrar inte så 
mycket eftersom mycket fotoarbete numera görs digitalt. Hade det funnits skulle man 
förstås ha använt det. Det finns ett ganska stort förråd och det tillsammans med 
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materialskåpen räcker bra, det finns två låsta och ett öppet med papper etc. som 
eleverna kan hämta själva från. Skulle antalet elever öka räcker däremot inte 
elevskåpen. 
 
Nackdelar med salen är att det bara finns två diskbänkar. Det löser man genom att 
använda diskbänken i verkstaden men önskemålet är att få dubbelt så mycket 
diskbänksutrymme. Det finns ganska gott om utställningsplatser men läraren önskar 
också mer utställningsyta. De mjuka skivorna som sitter ovanför fönstren är svåra att 
nå. Mycket bilder sätts upp i entrén och även på andra ställen i skolan. ”Det är viktigt 
för eleverna och det är också viktigt att inte bara de bästa får sina bilder uppsatta. 
Ibland deltar hela klassen, ibland väljer jag ut de mest olika, ibland får det vara lite 
tomt så att man ser förändringen.” Läraren påtalar också att det lätt blir för hög 
ljudnivå. Tassar har monterats på stolarna och det är ljudplattor i taket. Akustiken är 
ganska bra, kanske ekar det lite. Det är bra ljus från fönster och från lysrören i taket. 
”Det är härligt med takfönstret och att det är högt upp till taket. Alla som kommer in 
säger det – oh, vilken härlig rymd. Det är lågt i tak i övriga skolan så eleverna 
upplever det också som positivt. De tittar också på det som sitter på väggarna. Det är 
en speciell atmosfär.” Den lilla avsatsen ovanför trappan används mest som förråd 
och eftersom keramikugnen står där för att bränna elevernas alster. Men läraren menar 
att det ser mysigt ut och bidrar till att salen ser lite annorlunda ut. På avsatsen finns 
också en dator tillgänglig för eleverna. 

Det är oftast mellan 25-27 elever i bildsalen. Det fungerar bra att jobba både enskilt 
och i grupp. Borden står i grupper. ”I många andra klassrum är det väldigt 
konventionellt möblerat med eleverna vända mot tavlan. I både bildsalen och 
slöjdsalen är borden placerade mot varandra istället. Eleverna ska arbeta, inte lyssna 
största delen av tiden. Inredningen är bra, det är lätt att möblera om, det fungerar bra 
som det är. Jag har inte kommit på något bättre sätt.” Lärare och elever lägger ner tid 
på att vårda material och möbler. Eleverna får lära sig att hålla god ordning och 
läraren oljar själv in borden. En grupp i elevens val har jobbat med att måla om och 
förbättra innemiljön. Man arbetar på skolan för att stoppa klotter och förstörelse. 
Något som är anmärkningsvärt är uppvärmningen. Det är golvvärme i salen och det 
har inte fungerat så bra hela tiden. Förra vintern var det 13 grader en period och 
undervisningen fick genomföras i biblioteket och på andra ställen. 
 
Den bild av ämnet som återspeglas i salen menar läraren beror mycket på vad som 
sitter uppe på väggarna. ”Vi är två lärare som arbetar lite olika vilket gör att det blir 
lite olika saker som kommer upp. Så ska det vara också. Eleverna tittar och vill gärna 
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göra det de ser. Keramiken längtar de efter. Vid tavlan sitter det konstbilder som 
eleverna kan stå och bläddra i och ha som inspiration. De tycker det är roligt med 
konsthistoria och lyssnar noga när man berättar. I taket hänger mobiler som visar att 
bildämnet inte bara är att rita och måla på papper. Flaskorna i fönstret är vackra, det 
finns så mycket fina former. De går också bra att använda i undervisningen, det finns 
också ett litet lager av konstgjorda frukter att titta på.” 
 
 Analys 
Skolan är byggd på 90-talet i omgångar och trots att man inte hade så mycket pengar 
ser det ut att var gedigna material i ytskikt och möbler. På golvet i korridoren är det 
klinker, på väggarna tegel, inne i bildsalen linoleumgolv, fönsterbrädor av marmor 
och inredning och möbler är av trä och lackerad metall. Trots att materialen är hårda 
ger färgerna, brunröda klinker och gult tegel tillsammans med den röda dörren en 
varm och välkomnande känsla redan i entrén. Bilder är uppsatta på anslagstavlor både 
utanför och innanför dörren och ger ett smakprov på det som försiggår innanför.126 
Eftersom man kan titta in (eller ut) kan man tänka sig att fönstret skulle kunna 
användas av eleverna eller läraren för att kontrollera vem som är innanför eller 
utanför. Fönstrets funktion i detta avseende är dock begränsat eftersom man inte ser in 
i själva bildsalen utan bara in i ett förrum som används för förvaring och 
utställning.127 Inne i själva bildsalen är det mer sparsamt med färger. Väggarna är vita, 
det är en beige ton på golvet och i taket och inredningen är av ljusa träslag. Den röda 
färgen som finns på entrédörren återkommer i stolarnas lackerade stommar. Miljön är 
i högsta grad offentlig. Möblerna är gjorda för institutionsverksamhet, avtorkbara 
höga bord och stolarna som är speciellt formgivna och tänkta att användas i detta 
sammanhang. Eleverna ska kunna sitta och arbeta men lätt glida över till att arbeta 
stående. Den dubbla takhöjden, trappan och snedtaket ger rummet en speciell 
atmosfär. Här är det inte kontoret som stått modell utan ateljén.128   
 
Rummet är möblerat så att eleverna sitter i grupper om fyra till sex personer. Det finns 
ändå ett tydligt fram och bak i rummet eftersom inga elever vänder ryggen åt 
”frökenbordet” eller tavlan. Läraren kommenterar bordets höjd i intervjun och att det 
inte känns bra att sitta lägre ner än eleverna. I mitt bildmaterial ser den främre väggen 
ut att domineras av olika åskådningsmaterial. Det finns ett affischställ med bilder som 
eleverna kan bläddra i, en TV/video, en reproduktion av ett konstverk inramat och 
utställt på ett staffli och två skåp med tredimensionellt visningsmaterial, både 
elevproducerat och material till stilleben. På detta sätt betonas lärarens funktion som 
en förmedlare av ämneskunskap. Möbleringen med eleverna i grupper lyfter även 
fram elevernas arbete och läraren poängterar i intervjun att bildarbetet och inte 
lyssnandet är i fokus.129 Runt om på väggarna sitter elevalster uppe som visar en del 
av verksamheten i rummet. Det jag kan se är hantverksmässigt framställda bilder i 
blyerts, vattenfärg och lera m.m. Läraren säger att man även arbetar i en datasal och 
ett multimediarum. Något spår av detta kan jag inte se i i mitt bildmaterial men det 
kan bero på att man då samarbetar med andra ämnen och framställer produkter som 
mindre lämpar sig för utställning. Både traditionen bild som avbildning och den 
kommunikativa kan då knytas till undervisningen i denna sal. En viss konstfostran 

                                                 
126 Unwin, Simon. 1997, s 13 ff, s 85 ff. 
127 Sparrman, Anna. 2002, s. 67 ff. 
128 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s. 115 ff. samt Björklid, Pia. 2005, s. 42 f. och Törnqvist, Anna. 
2005, s. 116. 
129 Larsson-Dahlin, Ann. 2005, s.32. 
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sker också genom alla de konstbilder som finns tillgängliga och läraren lyfter fram att 
eleverna tycker om att lyssna på föreläsningar i konsthistoria. Jag tolkar dock lärarens 
utsagor mer som att eleverna ska lära sig att förstå sitt kulturarv och kunna utnyttja 
den kunskapen till att göra egna bilder än som att detta syftar till något ”fritt 
skapande”130 
 
Jämför man med vad som ska göras i bild enligt läroplanen ska eleverna enligt mål att 
uppnå i år nio förutom att framställa bilder också kunna tolka och analysera olika 
sorters bilder samt använda egna och andras bilder i olika syften. Både konst-, 
reklam-, nyhets-, propaganda-, stillbilder och rörliga bilder räknas upp tillsammans 
med tredimensionell gestaltning.131 Den utrustning som finns i rummet, i datasalen 
och multimediarummet som finns på annat ställe i skolan ger läraren möjlighet att 
genomföra detta. En dator finns tillgänglig i salen uppe på avsatsen men jag tolkar 
lärarens utsagor som att de inte används speciellt ofta utan att man hellre förflyttar sig 
till datasalen om sådana uppgifter ska utföras. Även i denna sal får eleverna ta ansvar 
för sin närmiljö och lära sig att hålla ordning. Detta är inte något speciellt för 
bildämnet utan en inriktning man har på hela skolan. Läraren lägger också ner tid på 
att vårda möblerna. Detta syns när man tittar runt och speciellt märkbart är det vid 
diskbänkarna som ser helt nya och nästan oanvända ut. Även denna lokal kan alltså 
anses uppfylla läroplanens krav på ändamålsenlighet.132 
 
Som arbetsmiljö betraktat ger rummet ett ljust och positivt intryck. Läraren lyfter 
särskilt fram salens utformning med högt i tak och fönster ut mot naturen. Ljudnivån 
och speciellt uppvärmningen kan dock tidvis göra det svårt att arbeta i lokalen. 
Trängsel vid diskbänkarna löser läraren genom att använda även verkstadens 
våtutrymmen. Andra nackdelar är utställningsplatsen ovanför fönstren som kräver en 
vältränad och vig lärare då bilder ska sättas upp. Läraren är medveten om 
utställningarnas betydelse för att skapa arbetslust hos eleverna och framhåller att 
bilderna också ska visa att bildämnet inte bara är teckning och målning. Det finns en 
medveten strategi bakom vilka bilder som hängs upp. Önskemålet är ännu fler platser 
för utställning. Läraren tycker om sin bildsal och känner sig delaktig i utformningen 
av den. De utställda bilderna, både elevernas och konstbilderna tillsammans med att 
lokalen ser ren ut ska ge eleverna lust att sätta igång att producera bilder. 
 
Anna Törnqvist skriver att tanken att eleverna ska vandra mellan olika ämnesrum är 
föråldrad och inte stämmer med den nuvarande läroplanen. Här är dock inte 
bildlokalerna perifert placerade utan ligger mitt i skolan. Man kan därför inte säga att 
det råder någon hierarki mellan vilka ämnen som ligger centralt och perifert. Eleverna 
är dock schemalagda i bildsalen klassvis en speciell tid i veckan vilket gör att de bara 
har begränsad tillgång till bildmaterialet under veckorna. Om de har tillgång till 
material för bildskapande även i de vanliga klassrummen framgår inte av denna 
studie. Inte heller i vilken mån de själva kan disponera sin tid för olika arbetsformer i 
andra ämnen. Om jag förstod läraren rätt står dock datarum och multimediarum till 
alla klassers förfogande vilket innebär möjligheter att arbeta med digitalt 
bildskapande. På det sättet kan flexibilitet uppnås utan att miljöerna upplevs som 

                                                 
130 Åsén, Gunnar. 2006, s 117 ff. 
131 www.skolverket.se, Kursplanen i bild 
132 Björklid, Pia. 2005, s. 10 
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småbarnslika eller kravlösa som en del av de integrerade F-9-miljöerna upplevs av 
sina brukare.133 
 
4.6 Waldorfskola 
Skolan består av flera byggnader byggda vid olika tidpunkter. Från början fanns en 
hytta på platsen där skolan nu står. En av byggnaderna innehåller klassrum för år 3 
och 4, i en annan finns matsal och flera klassrum. Förskolan inryms i en äldre 
tvåvåningsbyggnad, den första som skolan tog i bruk innan man hade råd att bygga ut. 
Bildsalen finns i ett hus som byggdes under tidigt 1800-tal. I samma hus finns 
elevcafé, kemisal, en lärosal för de äldre eleverna och på ovanvåningen en stor 
samlingssal där man förutom olika sorters samlingar också har eurytmiundervisning. I 
en utbyggnad på samma hus finns smedjan. Byggnaden användes som industrilokal 
under många år men för 5 år sedan renoverades huset och bildsalen och de andra 
lokalerna inreddes. Läraren berättar att eleverna deltog i inredningen av cafét. De 
målade väggarna och tillverkade en kakelvägg som består av över 700 bitar som 
formats i lera och satts ihop som en mosaik.  

Salen är inte så stor, den rymmer ca 15 elever. Det man ser först är de stora fönstren 
som vetter åt två håll. Ett av dem är en balkongdörr så att man kan komma in eller ut 
utan att passera den vanliga entrén. Väggarna ger ett ljust intryck, i taket finns de 
gamla bjälkarna kvar. Golvet har linoleummatta. Själva rummet är avlångt med en 
gammaldags grön tavla på ena långväggen samt ett bord med skulpturer under arbete 
och en utställningshylla ovanför en rosaaktig väggpanel på den motsatta väggen. En 
liten diskbänk med köksskåp i trä och några hyllor för förvaring finns också i salen. 
Bänkarna är för två placerade både längs med och på tvären i rummet. I taket sitter 
spotlights. Det ger ett riktat ljus som kommer i ögonen ibland. Läraren säger att 
eleverna får ställa in dem så att det blir bra där de sitter. Runt om i rummet finns 
elevbilder och material synligt. De öppna hyllorna rymmer inte så mycket plats för 
elevernas bilder men de ställs också ut på andra ställen, som cafét eller matsalen. 
 
Läraren säger att salen fungerar bra eftersom det inte är så stora grupper. Eleverna 
arbetar med olika bilduppgifter som läraren introducerar. Vill eleverna driva en egen 
idé kan de göra det. ”Men för mycket frihet ger oftast inga nya uttryck utan låser fast 
eleven i sina egna schabloner.” I  5-6.an försöker läraren knyta an till de 
teman/uppgifter som klassen jobbar med på övrig skoltid. Det kan vara grekisk 
mytologi t.ex. I 8:an arbetar man med ett teaterprojekt på våren. Då byggs det kulisser 
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och tillverkas rekvisita och bildsalen används flitigt. Efter detta ligger ”drivor av 
saker” kvar som ingen vet något om och mycket av materialet är slut. Årets 
materialbeställning får ske efter det. Annars arbetar man t.ex. med blyertsteckning av 
naturen utomhus. Just nu har skolan ekonomiska bekymmer och alla får vara 
sparsamma med material annars har läraren fått köpa det som behövs för 
undervisningen. När det är större arbeten kan man också använda den lärosal som 
ligger bredvid. Gymnasieeleverna som använder den är ofta ute på resor eller projekt. 
Det som saknas är bättre förvaringsmöjligheter för elevernas arbeten. Materialet ryms 
i de skåp som finns plus en skrubb som läraren har till sitt förfogande men elevbilder, 
skulpturer etc. är det svårt att få plats med på de hyllor som finns.  

 
Det finns inte så många kameror eller datorer på skolan. Det finns en digitalkamera 
som man kan låna och datorerna (i datorrum intill cafét) används ibland för att söka 
fakta om olika konstnärer t.ex. Men det beror väldigt mycket på läraren vilka 
material/uttrycksmedel man väljer att arbeta med. Förut arbetade en lärare på skolan 
som genomförde ett stort filmprojekt med redovisning i en hyrd biolokal. Nu finns 
inte riktigt det engagemanget och man arbetar med mer traditionella material som 
pennor, olika färger, material för skulptur och modellering. Man arbetar även i 
slöjdundervisningen med tittskåp, tygtryck, textila bilder.  
 
Läraren tycker bildsalen är trivsam och vacker och är mycket nöjd. ” Vackra fönster, 
härliga ljusinsläpp och dörren går att öppna ut. Eleverna trivs. Taket är vitt med 
synliga takbjälkar, väggarna är laserade i ljust lila. På vissa ställen har det blivit en 
kemisk reaktion så att det blivit lite gult, det är fint. Panelen, hyllor, skåp, bord och 
stolar är i trä. Allt harmonierar ganska bra.” Ibland när det bedrivs 
eurytmiundervisning i samlingssalen ovanpå dundrar det i golvet och lamporna 
skramlar. Ljudmiljön är annars bra säger läraren. ”Lite eko kanske men inte så farligt. 
Har inte tänkt så mycket på det – då är det nog bra. Kanske bjälkarna tar en del ljud.” 
Ljuset skulle kunna förbättras. Bänkarna är flyttbara vilket gör att man lätt kan 
möblera om för olika uppgifter. Borden är tänkta för två men det blir lite trångt om 
man sitter bredvid varandra på långsidan, men eleverna föredrar att sitta så trots att de 
skulle få mer plats om de satt mittemot varandra på kortsidorna. Eftersom rummet 
bredvid ofta kan användas fungerar det bra att jobba både i grupp och enskilt. ”Men 
det skulle vara trevligt att få bättre stolar och kanske några enpersonsbord också. Och 
kanske en stor hurts för elevarbeten”. På min fråga vilken bild av ämnet eleverna får 
av bildlokalerna svarar läraren: ”Det är ingen steril lokal. Den uppmuntrar till 
skapande, fantasin sätts i rörelse. Det finns en atmosfär i salen, man har lyckats 
behålla känslan från det gamla huset.” 
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Bildskapande försigår också ute och på andra ställen i de olika husen. Klasslärarna har 
oftast hand om bildundervisningen själva och integrerar bildarbetet med det tema man 
håller på med. Vid mitt besök på skolan tittar vi in i ett av klassrummen. Väggarna är 
laserade i olika toner, varma för de yngre barnen, kallare för de äldre. Möblerna är i 
trä, det finns inte så många stolar med ryggstöd utan mest sittbänkar för två personer 
med tillhörande träbord. I ett hörn av klassrummet bredvid bokhyllan finns skinnfällar 
att sitta på. Det finns inga lysrör någonstans utan lamporna är vanliga glödlampor som 
avskärmas delvis med en dubbel tygskärm. I de arbetsböcker som ligger framme har 
barnen skrivit och målat med vaxkritor och på hyllorna finns rader med akvarellfärger 
i burkar. Olika garnnystan, naturmaterial syns också på hyllor eller i en korg. I 
slöjdsalen skapar eleverna både bilder, dockor, tittskåp och kläder. Läraren påpekar 
att bildskapande och hantverk går hand i hand. Vi tittar också på smedjan där eleverna 
får lära sig att smida t.ex. krokar.   

 
Förskolans lokaler är inrymda i ett av de äldsta husen. Färgerna i det stora rummet är i 
olika rosa eller röda toner. Det finns en koja med rött tyg för barnen att krypa in i. 
Leksakerna är i trä eller andra naturmaterial. På ett bord ligger det frukt och synligt i 
rummet finns också material som färgpennor, penslar, ullgarner m.m. På väggen finns 
en bild av Maria och Jesusbarnet med en liten hylla under. I entrén som är målad i en 
gul ton finns ett bord uppställt med olika naturföremål. 
 
Analys 
Skolans exteriör avviker från flertalet svenska skolor. Byggnaderna är från olika tider 
men har genom färgsättning och utbyggnader på de äldre husen knutits ihop. De 
ligger anpassade till landskapet med goda möjligheter för barnen att vistas ute och 
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även använda naturen som lärmiljö. När jag är på besök går vi först in i matsalen och 
sedan till fyrans klassrum. Redan här har jag iakttagit det som Bjurström skriver är 
återkommande komponenter i Waldorfskolornas byggnader: Naturenliga material, 
genomtänkta riktningar, fönstersättning, färgsättning och de speciella lamporna. I den 
lilla kapphallen utanför treans och fyrans klassrum möter klädkrokarna besökaren i en 
mjukt böljande linje längs väggen. Inne i klassrummet ser jag först den ljust gröna 
lasyrfärgen som omsluter rummet. Ljuset kommer in från flera håll. Det finns fyra lite 
större fönster på väggen mittemot gröna tavlan och dessutom ett litet fönster på var 
och en av de andra väggarna. Fönsternas utformning och taklutningen ger en lite 
högtidlig stämning åt rummet. Bjurström menar att också detta är ett typiskt drag i 
Waldorfskolornas utformning. Även de bilder eller vävnader och de material som är 
synliga i rummet hjälper till att skapa denna stämning.134 
 
I förskolelokalerna är denna stämning mycket påtaglig. I det sparsamt möblerade 
kapprummet står det ett bord med utställda naturföremål som genom en 
tyguppsättning arrangerats som ett altare. Färgerna på väggarna i entrén är gul men i 
de andra två rummen som förskolan använder är det olika rosa och röda toner precis 
som Waldorfpedagogiken bjuder för de minsta barnen. Färgen har använts mycket 
medvetet och det är påfallande vackert. Även golvet är rött. Miljön är hemliknande 
och i mina observationsanteckningar har jag skrivit: ”Det känns som om jag förflyttats 
hundra år bakåt i tiden” Kanske är det själva husets ålder med de tjocka väggarna och 
de djupa fönstersmygarna med marmorskivor som hjälper till att skapa denna känsla, 
kanske är det att all inredning och de leksaker jag kan se är av trä eller naturmaterial. 
Den lilla bilden av Maria och Jesusbarnet med sin hylla under och det sätt 
bildmaterialet är ordnat på en byrå fyller också rummen med en andlig känsla. Jag 
känner också närheten till naturen genom leksakerna, ullgarnerna och naturföremålen 
som exponerats i entrén.135  
 
Även i bildsalen märks denna stämning. Inte lika tydligt kanske, vid en första blick in 
i lokalen är visserligen de gamla takbjälkarna i blickfånget men annars skulle jag 
kunna tänka mig att hitta liknande lokaler i andra skolor. Tittar man lite noggrannare 
ser man de vackra fönstren, den laserade träpanelen på väggen och hyllor, skåp och 
möbler i trä. Det är mycket vackert med de nytillverkade fönstren i gammal stil som 
ger en nära kontakt med naturen utanför. Under intervjun blir det också tydligt att 
även här är färgsättningen mycket genomtänkt. Väggarna, som jag först uppfattade 
som vita är laserade i en mycket ljust lila ton och läraren talar uppskattande om att 
färgen skiftar och att det på några ställen har blivit en kemisk reaktion så att färgen 
går över i gult. Salen är avpassad för en grupp på femton elever och om både 
förskolelokalerna och fyrans klassrum hade någon hemkaraktär är det här 
verkstadslokaler. När jag förflyttar mig mellan lokalerna för de olika åldersgrupperna 
upplever jag att det finns en plan även för detta. De yngsta eleverna omges av lokaler 
som är mest hemlika och högstadieeleverna arbetar i lokaler som är anpassade till att 
de så småningom ska ge sig ut i arbetslivet. Detta stämmer i så fall med Törnqvists 
tankar om att de äldre eleverna bör erbjudas rum för ökande självständighet medan de 
små behöver platser som är trygghetsskapande.136  
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Borden i bildsalen är placerade längs med rummet med flest stolar vända mot den 
gröna tavlan och ryggen mot väggen med utställningshyllan. Bordens placering 
antyder att läraren har genomgångar vid tavlan ibland men eftersom flera stolar står 
vända åt andra hållet betonas även elevernas arbete.137 Det ser ut som om man nyss 
har lämnat rummet, röjt av borden och ställt arbetena åt sidan en stund för att snart 
komma tillbaka och fortsätta. Ett bord med skulpturer visar att tredimensionellt arbete 
pågår i lokalen och runt om i salen på hyllor och lutade mot väggen står elevernas 
pågående arbeten. Stolarna ser ut att vara ett hopplock från olika ställen och signalerar 
att man får arbeta här utan att vara alltför rädd om möblerna. I Waldorfpedagogik 
betonas ofta lärarens plats i rummet genom t.ex. möbleringen eller innertakets lutning, 
detta framgår inte i denna bildsal. Däremot kan man se tecken på det i fyrans klassrum 
som är tydligt ordnat i olika hörnor för läsande, skrivande och berättande och där 
läraren kan inta olika positioner beroende på vilket arbete som ska utföras.138 
 
Ska jag försöka placera in det arbete som är synligt i bildsalen i någon bildhistorisk 
tradition så kan jag i lokalen se att eleverna tillägnar sig en hantverksmässig kunskap 
inom bildämnet och även kunskap om den bildtradition vi lever i. Bildläraren ger 
eleverna uppgifter ofta med anknytning till något tema som ingår i elevernas 
undervisning. Av intervjuutskriften framgår det att eleverna gärna får driva egna 
projekt men att läraren är mån om att hjälpa eleverna vidare för att de inte ska fastna i 
ett schablonartat bildskapande. De material som bildläraren nämner är de traditionella 
två- och tredimensionella materialen men även mer konsthantverksinriktat arbete 
utförs av eleverna som tittskåp, docktillverkning och smide (dock inte inom ramen för 
bildtimmarna om jag förstått rätt). Även arbete med teaterkulisser och rekvisita ingår i 
det bildskapande som eleverna ägnar sig åt i samband med ett teaterprojekt. Både 
Törnqvist liksom Bjurström och Stålbom skriver att konstnärliga verksamheter har en 
central roll i Waldorfpedagogiken. Varje dag varvas intellektuellt arbete med olika 
typer av hantverksarbete och fysisk aktivitet. Man har också utvecklat en egen syn på 
lärande där individens ålder spelar stor roll för val av ämnesområde och aktivitet. 
Datorer förekommer därför först i de högsta årskurserna.139 Detta stämmer väl med 
mina iakttagelser. Två datorer finns tillgängliga bredvid caféet i samma hus som 
bildsalen men under min rundvandring såg jag ingen sådan utrustning någon 
annanstans. I mitt bildmaterial kan jag inte heller se någon elektrifierad apparat för 
bildvisning i bildsalen. Jag kan ändå se i elevernas bilder att de inspirerats av 
konsthistoriska verk. Kanske visas diabilder eller planscher ur böcker m.m. parallellt 
med att eleverna söker konstbilder på nätet. 
 
Jämför man med läroplanens mål är det tydligt att det första målet i kursplanen ”att 
eleverna ska ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av 
traditionella och moderna metoder och tekniker” uppfylls. Dock med mer betoning på 
de traditionella teknikerna. Elevernas bilder som är uppställda runt väggarna visar 
också att de ”känner till bilder från skilda tider och kulturer”, det finns prov på 
pointilism, en bild inspirerad av fornegyptisk konst osv. De visar genom att föra 
samman och utnyttja äldre bilder som inspiration att de också kan ”använda egna och 
andras bilder i bestämda syften”. Om eleverna bearbetar nutida bilder som reklam, 
propaganda, nyheter och information framgår inte lika tydligt, men på hyllan sticker 
en bild fram där jag med viss svårighet kan läsa ”Unistar, no problem!” Och vid 
                                                 
137 Larsson-Dahlin. 2005, s.32. 
138 Bjurström och Stålbom. 2002, s.60. 
139 Ibid, s. 28 f. och Törnqvist. 2005, s. 117 f. 
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tavlan finns en bild på en liten gubbe som bär en påse med texten ”X-mas” vilket jag 
tolkar som att även andra bilder än konstbilder används och diskuteras i 
undervisningen. I mitt bildmaterial kan jag inte se några andra bilder på väggarna än 
elevernas egna. 
  
Läraren är mycket nöjd med bildsalen. Utrymmet för att arbeta med bildskapande är 
gott och man kan också utnyttja gymnasieelevernas utrymmen vid behov. Ljudmiljön 
är i sort tillfredsställande liksom ljuset i salen. Kanske skulle man kunna få en bättre 
allmänbelysning genom att montera upp lysrör. Jag förstår dock genom att titta på de 
lampor som sitter i övriga rum att spottarna ändå ger ett vitare ljus än de avskärmade 
glödlampor man använder i andra rum på skolan. Bänkarna är lite trånga för två men 
bildläraren upplever inte detta som ett stort problem. På önskelistan står dock nya 
stolar och mer förvaringsutrymme för elevarbeten. Bjurström menar att 
Waldorfskolornas byggnader är exempel på god arkitektur och lyfter fram den 
korrespondens som finns mellan verksamheten och byggnaderna från helheten till de 
enskilda detaljerna. Även Törnqvist lyfter fram Waldorfskolans byggnader som ett 
bra exempel på ”helhetens pedagogik” där möjligheten att lära med alla sinnen är 
central. Detta stämmer väl med mina iakttagelser även om för bildskapandets del 
möjligheterna till digital bildframställning inte är så framträdande.140 
  
4.7 Gymnasieskola 1 - utan estetiskt program 
Skolan är byggd 1981 och då ställdes också bildlokalerna i ordning. De består av 
bildsal, arbetsrum, förråd, keramik/tryckverkstad, ugnsrum, fotolab och ett före detta 
redigeringsrum som nu mest används som förråd samt ateljén ute i ljusgården utanför. 
För 10-15 år sedan initierade föregående lärare att en dörr ut till ljusgården togs upp 
annars har lokalerna inte renoverats eller ändrats.   
 

Man kan komma in i salen via en vanlig slät klassrumsdörr eller genom att gå in 
genom ljusgården/ateljén. Något man genast lägger märke till är möblerna inne i 
bildsalen som består av en blandning av äldre och nyare möbler. Även fönstren som 
vetter ut mot ateljén är påtagliga eftersom de står för ljusinsläppet i salen och gröna 
blad från palmer och annan växtlighet kan ses genom dem. Längs väggen till vänster 
om entrén finns en stor anslagstavla, med olika elevbilder. Under anslagstavlan finns 
skåp. Ovanpå dem och även på andra ställen i rummet är elevernas arbeten synliga. 
Färger, penslar, pennor m.m. är ordnade i burkar eller höga glas på diskbänken och på 
hyllor i det öppna skåpet bredvid vita/gröna tavlan. Går man tvärs över rummet på 

                                                 
140 Bjurström. 2004, s. 31f. samt Törnqvist. 2005, s. 119 ff. 
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väg mot dörren till ateljén passerar man några arbetsplatser med datorer som 
avskärmats med en bokhyllevägg. Ateljén är ljus och stor med glasat tak. Palmerna 
doftar lite och skuggar en del av sittplatserna. Det finns stafflier utställda så att 
eleverna kan sitta eller stå och arbeta.   

Läraren tycker att lokalerna fungerar bra i förhållande till de mål som ska uppnås. 
Man kan sprida ut sig på olika ställen och arbeta med olika saker. ”Men 
tryckverkstaden som samsas med keramiken känns provisorisk. Lokalerna är inte 
anpassade efter den nystartade kursen i screen och olika tryckmetoder. Men det man 
själv tycker är kul funkar ju”. Salen fungerar bäst när det inte är mer än 20 personer 
samtidigt men i vissa grupper är det upp till 24 elever. Läraren tycker att lokalerna 
fungerar någorlunda för arbete med keramik, kanske är det lite trångt i verkstaden, 
målning och teckning fungerar dock bra i bildsalen och i ateljén. Det saknas däremot 
utställningsytor, eleverna använder lösa skärmar eller sätter upp på väggen där det 
går. När det gamla seminariet lades ner fick skolan överta skåp, bord och stolar. De 
större förvaringsskåpen som stod längs väggen förut lyftes bort och ersattes med de 
äldre möblerna vilket gav mer rymd. Bara ett större skåp är kvar för förvaring av stora 
papper. Hurtsarna under anslagstavlan rymmer elevmapparna. De hamnade framför 
elementen vilket läraren menar kanske inte var så bra, det kan bli kallt på vintern. Då 
får hurtsarna flyttas ut i rummet lite för att släppa fram värmen.  
 
Arbetsmiljön är bra. Ljus kommer från lysrör i taket och från fönstren som vetter mot 
ateljén vilket ger bra arbetsljus. ”Det är också härligt att se himlen genom ateljétaket.” 
Ljudmässigt är lokalen också bra, läraren har inte tänkt så mycket på det. Det finns 
plattor monterade i taket. Fläktljudet som hörs tydligt under intervjun märker man inte 
när eleverna är där. ”Men det är skönt när fläktarna slår av sent på eftermiddagen”. 
Lokalerna fungerar bra för både enskilt och grupparbete. De tunga möblerna gör det 
inte så lätt att möblera om men det kompenseras av att eleverna kan nyttja de olika 
rummen på olika sätt. Läraren påpekar dock bristen på överblick om man vistas i 
keramikverkstaden och funderar om glasade väggar skulle kunna lösa problemet. 
 
Läraren tycker om lokalerna och lyfter fram både de gröna växterna i ateljén och 
möblerna som viktiga för stämningen i lokalerna. Vid nybeställning av stolar 
tillfrågades inte läraren som beklagar att de nya stolarna inte passar in i miljön.   
Det finns tillräckligt med skåp för materialförvaring men ”det är mycket material att 
hålla reda på. Det skulle behöva ordnas så att det ser lite fint ut, då blir det roligare för 
eleverna att sätta igång.” På frågan vilken bild eleverna får av lokalerna blir svaret: 
”Förhoppningsvis blir man inspirerad. Det är mycket att titta på. De gamla stolarna 
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och borden ger en lite pampig känsla – en länk tillbaka i tiden. Fast ungdomarna 
kanske inte har samma känsla? Det är lite slitet här och var men det ser ut som det är 
arbete i gång.” 
 
Analys 
Skolan som är byggd på 80-talet efter miljonprogrammets kraftiga utbyggnad av 
bostäder och skolor är mer påkostad än 60- och 70-talets skolor. Naturmaterial som 
tegel och klinker formar skolans inredning och korridorerna bryts av genom glasade 
partier som öppnar upp och släpper in ljus. Skolans interiör är inbjudande med 
gruppytor och gröna växter på många platser, att arbeta eller samspråka i. Men trots 
att jag besökt bildsalen tidigare har jag svårt att hitta rätt eftersom korridorerna är 
väldigt lika varandra. Bildsalen ligger mitt i skolan och är inte placerad i en egen 
byggnad. Man kan alltså inte dra någon slutsats av salens placering om att bildämnet 
skulle värderas på något annat sätt än andra ämnen, snarare skulle dess centrala 
placering bredvid cafeterian kunna antyda att arkitekten tänkte sig att bildsalen skulle 
fungera som en plats för kommunikation.141     
 
Inne i bildsalen finns spår av både en gammal och en ny tid. De äldre möblerna 
skänker ett allvar och en viss stränghet till rummet som till viss del vägs upp av den 
generösa golvytan, de nyare möblerna, datorerna och ljuset. Läraren tycker om den 
stämning som de gamla möblerna tillför rummet, ”en lite pampig känsla” men är 
osäker på om eleverna upplever den och uppskattar den. Kanske ser de mest att 
möblerna är gamla och slitna? Att det är en offentlig lokal råder det ingen tvekan om 
– en blandning av det gamla seminariets sammanträdesrum, kontoret, ateljén och 
verkstaden beroende på i vilken del av lokalerna man befinner sig. Verkstaden blir 
synlig först när man tittar in till vänster om datorerna där rum för keramik och 
tryckarbete har ordnats.  
 
Runt om i lokalerna finns prov på vad eleverna arbetar med, teckningar, målningar 
och tredimensionella föremål. Bilderna på anslagstavlan är inte sorterade i kategorier 
utan svartvita bilder är blandade med målningar. På hurtsen under tavlan ligger bilder 
som är under arbete (eller på väg upp på anslagstavlan?). Materialet är i huvudsak 
synligt och tillgängligt för eleverna. I keramikverkstaden finns lera, glasyrer m.m. och 
i bildsalen är penslar, färger och pennor framställda på diskbänken eller på hyllorna. 
Färgpennor är sorterade efter färg och placerade i höga glas vilket får mig att i 
observationsanteckningarna skriva: ”Det får mig att känna mig som i en godisaffär, 
vad ska jag välja?” Böcker finns tillgängliga på två olika ställen i salen. Mitt 
sammantagna intryck är att här ligger fokus på den skapande processen. Salen är 
möblerad med flera stora bord, de äldre klädda med vaxduk och stolarna är 
grupperade runt dem. Det finns ett framåt i rummet eftersom tavlan och en 
bildvisningsduk är placerade på ena väggen, men möbleringen poängterar inte detta 
eftersom en hel rad med stolar är vända åt andra hållet. Detta tycker jag stöder mitt 
påstående ovan - det är elevernas arbete och inte lärarens som är viktigt i detta rum. 
Eleverna är enligt intervjuutskriften också fria att sätta sig var de vill. ”De sprider ut 
sig på olika platser.”142 
 

                                                 
141 Törnqvist, Anna. 2005, s. 33, s 117 och s. 153. Se också Unwin, Simon. 1997, s. 13 ff., s 85 ff. om 
platsers identitet och mening. 
142 Larsson-Dahlin. 2005, s.32. 
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De kurser som lokalerna ska fungera för är kärnämneskursen Estetisk verksamhet men 
också de valbara Bild och Form, Design, Keramik och Fotoscreen och grafik. För de 
två förstnämnda kurserna finns nationella kursplaner medan de tre sistnämnda är 
kurser som skapats lokalt. På skolans hemsida presenteras de arbetsområden som 
behandlas: teckning, målning, skulptur, formgivning i lera, foto, bildbehandling i 
dator, bildanalys och reklam. Eleverna ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och idéer i olika material och att kritiskt granska och analysera bilder i olika 
sammanhang. På hemsidan står också att man gärna samarbetar med andra ämnen för 
att skapa större sammanhang (ett exempel är designkursen som är ett samarbete 
mellan bild och teknik) och också studerar konstnärliga uttryck genom att besöka 
utställningar eller genom att titta på den konst som finns på skolan. I mitt bildmaterial 
kan jag se spår av samtliga presenterade områden. Bland elevbilderna som finns 
representerade i lokalerna dominerar dock teckningar och målningar. Därnäst kommer 
keramik, skulpturala arbeten och grafik. Några fotografiska eller datorbehandlade 
bilder kan jag inte upptäcka men det beror antagligen på att dessa arbeten presenteras 
på annat sätt, som bildspel, i tryckta häften eller på textil som eleverna tagit med hem. 
Tydligt är att bildämnets alla traditioner finns representerade.143   
  
I presentationen av ämnet Estetisk verksamhet på Skolverkets hemsida nämns 
egentligen inga konkreta verksamheter eller material som eleverna ska arbeta med. 
Det är mer allmänna mål som att eleven ska utveckla sin fantasi och lust att uttrycka 
sig och tillägna sig en kulturhistorisk allmänbildning. Eleverna kan arbeta med såväl 
traditionella konstnärliga metoder som nyare digitala och de får gärna blanda olika 
estetiska uttrycksformer. Kursen kan inriktas mot bild, dans, musik, formgivning eller 
teater. Det är därför svårt att hävda att det krävs några speciella eller särskilt utrustade 
lokaler för denna kurs. I presentationen för ämnet Bild och form kan man utläsa att 
ämnet ska ge både grundläggande och fördjupande praktiska och teoretiska kunskaper 
i ämnet. I målen för den grundläggande kursen Bild och Form sägs att eleverna ska ha 
erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och 
tekniker. Eleverna ska också kunna analysera och tolka olika typer av bild och 
formspråk samt ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition och färglära. 
Detta ställer inte heller särskilt stora krav på lokalerna.144 På denna skola har man 
emellertid gjort egna lokala kurser i keramik, foto, screentryck och grafik. Detta 
kräver både särskild utrustning och lokaler. Om eleverna ska uppleva lokalen som 
adekvat för den åldersgrupp de utgör krävs också att bildlokalerna inte ser ut som ett 
klassrum på grundskolan utan erbjuder lite mer.145 Läraren tycker att lokalerna 
fungerar bra utifrån de mål som ska uppnås med undervisningen förutom att det skulle 
behövas separata verkstäder för keramik och tryck. Ett önskemål är också fler 
utställningsytor för att kunna exponera elevbilder. 
  
Som arbetsmiljö är lokalerna ljusa och trevliga. Läraren lyfter särskilt fram rymden 
och ljuset som kommer från ateljén. När man vistas i den känner man också en svag 
doft från palmerna och det blir en behaglig skugga intill växtligheten om solen skiner. 
I intervjun framgår inte om det vissa årstider kanske blir väl varmt och ljust därinne, 
men eftersom eleverna kan välja arbetsplats kanske det inte är något problem. Något 
fler elever än vad salen är planerad för vistas i lokalerna men eftersom det är flera rum 
verkar även detta fungera någorlunda rent utrymmesmässigt. Ljudmässigt är läraren 
                                                 
143 Åsén, Gunnar. 2006, s 117. 
144 www.skolverket.se 
145 Törnqvist, Anna. 2005, s. 57 ff. 
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också nöjd med lokalerna. När jag lyfter fram det i mina öron störande fläktljudet 
menar läraren att det märks först när fläktarna stängs av sent på eftermiddagen. 
Sådana ljud kan dock orsaka extra trötthet efter en hel dags vistelse i rummet. En 
musikanläggning finns placerad synligt i rummet vilket möjligtvis antyder att eleverna 
lyssnar på musik medan de arbetar. Detta pratade vi dock inte om under intervjun.  
 
Mellan ateljén och korridoren utanför kan förhandlingar om makt på det sätt 
Sparrman beskrivit antagligen uppstå. När man närmar sig ateljén utifrån är den väl 
upplyst och man ser grönskan, ljuset och stafflierna. För mig ser det åtråvärt ut att 
vara innanför. På vissa ställen är bilder uppsatta, kanske bara för att det saknas 
utställningsplatser, kanske för att täcka över glasytornas genomskinlighet för att få 
mera arbetsro. Genom planteringarna formas runda ytor som ytterligare ramar in och 
förstärker känslan av att vara inne i ljuset. Förmodligen skapas också koncentration 
genom inramningen och skillnaden i ljus mellan ateljén och korridoren utanför. 
Läraren tog också i detta sammanhang upp känslan av att inte kunna se skeenden i 
olika delar av bildlokalerna och funderade på om glasade partier mellan bildsal och 
verkstad skulle kunna ge läraren mer överblick över lokalerna.146   
   
4.8 Gymnasieskola 2 - med estetiskt program 
Skolan är byggd i början av 1950-talet men bildlokalerna inreddes år 2000 och har 
före ombyggnaden använts som lokaler för elprogrammet. Det är alltså f.d. 
industrilokaler. I samma hus finns också lokaler för fordonsprogrammet och 
industriprogrammet. Före flytten låg bildlokalerna i huvudbyggnaden. Läraren säger 
att de ursprungliga lokalerna var ljusa och fungerade bra men hade blivit för trånga.  
”Det mest positiva med flytten är att det tillkommit en formsal där man kan arbeta 
med grövre material. Även arbetet med keramik har fått ett eget rum, vilket är viktigt 
ur miljösynpunkt.” För att komma in i lokalerna passerar man ett uppehållsrum med 
caféstolar, soffor och bord. Väggarna har eleverna dekorerat med grekiska pelare, 
fåglar och blomrankor. Nästa rum är en utställningslokal som binder samman övriga 
rum. Ett antal självporträtt hänger på den bortre väggen, i mitten av rummet och till 
vänster finns skulpturer utställda. Ytterligare elevarbeten presenteras på sidoväggarna. 
Rummet är väl upplyst och väggarna vitmålade. Det står stafflin i ett hörn, en elev 
sitter och arbetar vid datorn precis innanför dörren och det hörs röster från 
datarummet där andra elever håller på och redigerar film. Personalutrymmena ligger 
in till vänster, ett ganska stort arbetsrum med tre lila arbetsstolar och ett fikarum 
innanför. Dörren står öppen så att eleverna kan se/gå in. 

 

                                                 
146 Ibid, s. 101 och Sparrman, Anna. 2002, s. 67 ff. Jfr även med Becker, Karin. 2001: Glaset förändrar 
tittandet och gör det som är innanför glaset mer attraktivt. 



 54 

Bildlokalerna består av en vanlig bildsal med bord och stolar i olika höjd, 
utställningsyta i ena änden av lokalen, whiteboard i den andra. Längs ena väggen 
finns diskbänkar, längs den andra är det fönster som släpper in dagsljus. Bredvid 
bildsalen ligger keramikverkstaden med stabila bord, hyllor, förvaringsskåp och två 
ugnar. En används till keramik, en till glas. Nästa rum används som verkstad för 
grövre material som gips, betong, ståltråd, och olika sorters tryck. I rummet pågår för 
tillfället också arbete med måleri (självporträtt) och mosaik. Det hänger elevarbeten 
längs två väggar, en del under arbete, en del färdiga och ganska mycket material är 
synligt i rummet. Borden är stadiga med en kant på ena sidan för att hindra material 
från att komma över på bordet mittemot. Datarummet innehåller datorer, scanner, 
skrivare, redigeringsapparatur för video och stolar och bord som kan användas för 
skriv/ritarbete. Längs ena väggen finns en neddragen duk för att titta på bilder/visa 
film. Rummet är öppet upp mot taket och ljud hörs ut och ljus kommer in.  

 
Det finns också ett fotolabb med kopieringsapparater och ett mörkrum, samt ett 
mindre förråd där extramaterial förvaras. Läraren tycker att lokalerna och 
utrustningen är bra och fyller de krav som läroplanen ställer. Man har råd att köpa det 
material som behövs men ”man önskar ju alltid mer kraftfulla datorer”. Vid 
ombyggnaden var det svårt att få igenom ett analogt fotolabb men många elever vill 
lära sig grunder i fotografi och längtar efter att få arbeta med händerna då mycket 
undervisning sker vid datorn nu för tiden. ”Det är viktigt att få känna med händerna 
på vattnet, att det luktar om fotovätskorna, att få se hur det går till att framkalla och 
kopiera. Det ger bättre förståelse för det digitala arbetet.” 
 
Arbetsmiljön är bra med undantag för när många grupper är schemalagda parallellt 
med varandra. Då minskar flexibiliteten. Eftersom rummens väggar inte går ända upp 
till taket kan också visst arbete störa i de omgivande rummen. T.ex. om någon gör 
musikvideo i datarummet och det är lektion i verkstaden. Man skulle kunna sätta upp 
plexiglasskivor för att dämpa ljudet men det finns inte pengar nu. Det går inte heller 
att få helt mörkt i datasalen om man vill titta på film så det skulle också behöva 
åtgärdas. Tidigare fanns det också problem med mögellukt från källaren. Det är 
sanerat nu men tidigare var man tvungna att ha fläktar på för att det inte skulle lukta 
illa i fikarummet. Eleverna påpekar ibland att det är lite kallt i lokalerna. 
  

Lärarna arbetar aktivt för att knyta bildundervisningen till programmen. Att lokalerna 
är industrilokaler från början kan ha betydelse för elevernas inställning till ämnet 
”men mest betydelsefullt är nog ändå att de har varit här och arbetat och förstått vad 
man kan använda ämnet och lokalerna till”. Lokalernas estetiska intryck och hur de 
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ter sig för eleverna kan vara svårt att se i en miljö där man är hemtam. Läraren 
påpekar dock att den väl tilltagna ytan, uppdelad på olika rum har betydelse. ”Vi har 
försökt hålla det så rent som möjligt. Vitt på alla väggar så att bilder och inredning får 
tala”. Borden i keramiksalen har tillverkats på plats efter en modell i en 
hantverkstidning. ”Dem är vi mycket nöjda med, de gör rummet till något extra. De 
målade väggarna i ingången ska skapa en välkomnande känsla.” De mjuka sofforna i 
uppehållsrummet har kommit dit på elevernas önskemål. Läraren kommenterar att 
färgen inte stämmer så bra ”men det fungerar”. Avslutningsvis säger läraren: ”För 
eleverna är det pedagogiskt viktigt med utställningsytorna på väggarna, alla som 
kommer in tittar på bilderna och kommenterar positivt. Det ger eleverna som redan 
finns i lokalerna feedback och lust till dem som kommer in och ska börja arbeta. Det 
är viktigt att man trivs med lokalerna, det fortplantar sig till både elever och föräldrar. 
Om jag är stolt över min arbetsplats och trivs sprider jag det omkring mig.” 
 
Analys 
Skolan är byggd på 50-talet och visar precis som den grundskola jag besökt prov på 
den tidens byggnadskonst.147 Den byggnad bildlokalerna är inrymda i kan beskrivas 
som en låg industribyggnad och är i byggnadsstil skild från skolans huvudbyggnad. 
Själva byggnaden och dess placering placerar ämnet i periferin på det sätt Törnqvist 
säger är typiskt för skolbyggnader för äldre elever.148 Läraren menar dock att man 
vunnit mer utrymme och nya verkstadslokaler. På det sättet kan man inte säga att 
ämnet ensidigt förlorat på flytten utan fått en ny status och bättre möjligheter att 
anpassa bildskapandet till både estetiska programmets behov och de övriga program 
som skolan erbjuder. Läraren lyfter fram att man aktivt arbetar för att knyta 
bildundervisningen till programmen och visar vid mitt besök exempel på hur 
bilduppgifterna kan utformas för att skapa större meningsfullhet för eleverna på t.ex. 
fordons- och industriprogrammet. På väg in till estetiska programmet passerar man ett 
uppehållsrum med stolar och bord. Entrén är viktig och utgör ett litet genomgångsrum 
mellan den allmänna ytan utanför där alla programmen kan mötas och den del som är 
avskild och bara till för detta program. Den blåturkosa färgen och de grekiska pelarna 
känns välkomnande och när dörren öppnas till nästa rum som är utställningslokalen 
blir jag genast nyfiken och vill gå in och titta på elevernas bilder. Entrén fungerar som 
stämningsskapare och utställningsrummet ger besökaren en bild av vad som pågår i 
lokalerna. Läraren betonar under intervjun också utställningsytorna som mycket 
viktiga ur pedagogisk synpunkt både för elever som är i lokalerna och för dem som 
kommer in.149  
 
Lokalerna har offentlig karaktär. Klinker på golven i flera rum och bordens 
utformning (som för tankarna till arbetsbänkar) samt mängden av synliga verktyg ger 
rummen en rustik prägel. Här har inte kontoret eller ateljén stått modell utan 
verkstaden. Även rummet för digitalt arbete för tankarna mer till en medieverkstad än 
ett kontor. Kanske beror det på möblernas placering med datorer och 
redigeringsutrustning placerade på bord längs två av rummets väggar och resten av 
borden och stolarna arrangerade för bildvisning framför en av väggarna. De svarta 
stolarna konnoterar mer filminspelning än kontor/skola och de ger lokalen en viss 
tyngd. Fotolabbet har en avdelning för framkallning och kopiering av film och en del 

                                                 
147 Björklid, Pia. 2005, s. 63 samt Törnqvist, Anna. 2005, s. 152. 
148 Törnqvist, Anna. 2005, s. 33, s 117 och s. 153. 
149 Unwin, Simon. 1997, s 13 ff, s 85 ff. 
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som kan användas som studio där eleverna kan fotografera varandra och göra enkla 
ljussättningar. De olika rummen kan tänkas representera något av de yrken en 
bildintresserad ung människa kan komma att tillhöra om några år.150 Även möblernas 
placering i rummen betonar det arbete eller den process som förväntas pågå. I några 
av rummen finns givna platser för lärarens genomgång men stolarna är i alla fall utom 
ett (bildvisning i datarummet) placerade runt borden som står i grupper vända åt olika 
håll.151 
 
För att kunna ta emot elever på estetiska programmet ställs i Lpf 94 något högre krav 
på lokalerna än om skolan inte erbjuder estetiskt program. I kursplanen för Bild och 

Form fördjupning står det t.ex. att eleverna ska kunna arbeta med olika grafiska 
tekniker. De ska också kunna exponera konstnärligt arbete i utställningslokal eller 
offentlig miljö. I övrigt nämns inga speciella material eller tekniker utan i kursmålen 
uttrycks precis som i övriga kursplaner i bild för grundskolan och gymnasiet bara att 
eleverna ska kunna arbeta med såväl traditionella material som med nya former av 
konstnärligt skapande. Det är därför ganska enkelt att konstatera att även dessa lokaler 
är helt ändamålsenliga. Enligt min bedömning har eleverna goda möjligheter att 
uppnå målen i dessa lokaler.152 När jag granskar mitt bildmaterial för att studera vilka 
av bildämnets traditioner eleverna möter i lokalerna kan jag konstatera att både den 
bildspråkliga sidan av ämnet, liksom den hantverksmässiga och konstfostrande är 
representerade. Jag kan se teckningar, målningar, grafik, skulpturer, keramik och 
fotografier som visar prov på både hantverkskunnande och anknytning till 
konsthistoriska verk. Vid besöket arbetade elever vid datorerna för att göra färdigt 
filmer och multimediaproduktioner som senare skulle visas för kamrater. Precis som i 
de andra skolor jag besökt är det svårare att få syn på de färdiga produkterna efter en 
digital bildframställningsprocess eftersom de visas i annan form än utställningens, 
men med utgångspunkt i lokalytans disposition kan man se att denna del upptar en 
stor plats i den bildskapande verksamheten här.153  
 
Som arbetsmiljö fungera lokalerna bra med undantag av att väggarna till datarummet 
inte går ända upp till taket. Speciellt svårt är detta när det är flera grupper i lokalerna 
som då kan störa varandra. Opraktiskt är också att mellanrummet mellan dess två rum 
släpper in ljus som stör vid bildvisning (se bilden från utställningslokalen). I bildsalen 
finns mörkläggningsgardiner så i det rummet finns inte detta problem. Samtliga rum 
är också väl upplysta både genom fönster och lysrör. När SÖ lades ner försvann de 
normer som styrt olika ämneslokalers utformning. Törnqvist skriver att det skapat en 
viss osäkerhet men också givit utrymme för en spännande utveckling.154 På denna 
skola har bildlärarna haft möjlighet att vara med och utforma lokalerna. I intervjun 
nämns inget om besparingar och läraren är påtagligt stolt över utrustning och lokaler. 
Från skolledningens håll har man litat på lärarnas kunskap och bedömning om vad 
som behövs och hur det ska se ut. Man satsar också pengar på material vilket är 
förutsättningen för att eleverna ska få en adekvat utbildning. Läraren betonar vikten 
av att trivas med lokalerna och menar att detta fortplantar sig till elever och föräldrar. 
I mina observationsanteckningar har jag också noterat de öppna dörrarna mellan de 
olika rummen även in till lärarnas arbetsrum och tolkat detta som ett tecken på ett 

                                                 
150 Törnqvist, Anna. 2005, s. 57 ff. 
151 Larsson-Dahlin. 2005, s.32. 
152 www.skolverket.se, BF 1203  Bild och Form fördjupning 
153 Åsén, Gunnar, 2006, s. 117 ff. 
154 Törnqvist, Anna. 2005, s. 11 f. 
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förtroendefullt klimat mellan lärare och elever. Sammanfattningsvis ger lokalerna ett 
gediget intryck, det är välordnat och ett brett spektra av bildskapande ser ut att pågå.   
  
5. Diskussion 
Under denna rubrik ska jag återvända till mina frågeställningar och diskutera dem. Jag 
ska också reflektera över mitt metodval och ge förslag på fortsatt forskning. Mitt syfte 
var att undersöka hur rummet och dess inredning möjliggör bildskapande sett i 
relation till styrdokumenten och bildpedagogisk forskning. Frågeställningarna var: 
Hur ser de lokaler ut som är tänkta för bildskapande? Vad reglerar hur lokalerna 
utformas? Återskapas olika tiders syn på bildskapande/bildämnet i lokalernas 
utformning/användning? Syftet är inte att jämföra de olika lokalerna och gradera 
deras lämplighet ur bildskapandesynpunkt utan att ytterligare fördjupa diskussionen 
om hur lokalerna kan ge olika möjligheter och föreställningar om den verksamhet som 
pågår där.155  
 
5.1 Hur ser lokaler för bildskapande ut? 
I föregående avsnitt presenterades olika lokaler där bildskapande pågår. I analyserna 
konstaterade jag att samtliga lokaler uppfyller de fordringar som ställs i läroplanen på 
ändamålsenliga lokaler. Det betyder för förskolebarnen att de har möjlighet att arbeta 
med bild både inom ramen för olika teman och på eget initiativ. I skolan och på 
gymnasiet ska eleverna ha möjlighet att arbeta både med traditionella metoder och 
tekniker som t.ex. teckning, måleri, grafik, skulpturala tekniker samt med samtida 
tekniker som rörlig bild och digitalt bildskapande. Eleverna ska känna trygghet och 
lust att arbeta och kunna arbeta både enskilt och i grupp. De ska också få undervisning 
i arkitektur, formgivning och design och ha möjlighet att presentera och diskutera 
bilder. Alla de undersökta lokalerna uppfyllde dessa kriterier men på lite olika sätt. 
Bildämnet har breddats innehållsmässigt och nya tekniker har tillkommit under 1900-
talet. I Petterssons och Åséns undersökning från 1989 framkom att ämnets utveckling 
samt föreställningar om att elever är olika och att de under olika åldrar kräver 
skiftande material för att utvecklas ställer ökande krav på utrustning, tekniska 
hjälpmedel och lokaler vartefter barnen blir äldre. Denna progression i utrustning och 
lokaltillgång kan ses i de undersökta lokalerna.156 Detta stämmer också väl med 
Törnqvists tankar om att eleverna med stigande ålder bör erbjudas rum som pekar 
framåt mot en kommande yrkesverksamhet och erbjuder mer självständighet.157 
 
I denna undersökning är alla lärarna i stort sett nöjda med sina lokaler. Detta betyder 
inte att de inte har synpunkter på funktion eller inredning men att samtliga uttrycker 
att deras lokaler kan erbjuda en meningsfull verksamhet när det gäller bildskapande. 
Viktiga utgångspunkter tycks vara förvaring av material och elevalster och 
möjligheter att exponera olika typer av bilder. Även lokalernas fysiska utformning, 
tillgång till vatten och utrustning påverkar hur lärarna upplever lokalerna. Ljud och 
ljusförhållanden diskuteras också. Ljusets betydelse för stämningen i lokalen och för 
möjligheten att skapa bilder tas upp, dåliga ljud och ljusförhållanden kan ge de som 
använder lokalerna trötthetssymptom, medan god miljö i dessa avseenden kan bidra 
till en god lärmiljö. De bildsalar/rum i undersökningen som har genomtänkt 
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utformning och funktionell inredning är lärarna mycket stolta över. Att man satsat 
pengar på lokalerna ger ämnet status hos både elever, föräldrar och kollegor.  
 
Pettersson och Åsén kom i sin avhandling fram till att lärare framförallt på låg och 
mellanstadiet såg hinder för bildskapande i tillgång till material och lokaler (brist på 
bra lokaler). Endast var femte lärare var nöjd med tillgången på lokaler och eftersom 
vatten ofta saknades i klassrummet undvek man att använda mer kladdiga material. 
De konstaterade också att förvaringsutrymmen och grupprum ofta saknades men att 
variationen mellan skolor var stor.158 Eftersom jag kontaktat lärare som är bildlärare 
eller speciellt intresserade av bild kan denna undersökning inte ge en rättvisande bild 
av hur det ser ut generellt. De lärare jag pratat med hade alla tillgång till vatten i eller 
i närheten av klassrummet. Fritidsverksamhetens intåg på skolorna har också öppnat 
för ett mer flexibelt användande av lokalerna och gjort det möjligt att variera 
arbetsformerna under dagen för de yngre eleverna. Att det finns flera rum som på 
Grundskola 1 förbättrar förutsättningarna för att planera och genomföra både målning 
och tredimensionellt arbete.159 
 
För högstadielärarna som var med Petterssons och Åséns undersökning var det inte 
själva lokalerna utan klasstorleken och undervisningstiden som var främsta hindret för 
att bedriva bildundervisning. Man saknade dock grupprum och material/lokaler för att 
arbeta med film och foto.160 Klassernas storlek och undervisningstiden kvarstår med 
all säkerhet som en viktig faktor för lärarens möjligheter att bedriva god 
bildundervisning. En lärare i min studie tar spontant upp tiden eleverna har till 
förfogande och menar att den är alldeles för kort. Tillgången till foto- och 
filmutrustning är däremot inget som lärarna tar upp som något hinder. Eftersom 
digitala stillbilds- och filmkameror numera är ganska billiga att köpa in finns de på 
alla de undersökta skolorna. Om de utnyttjas i verksamheten/undervisningen verkar 
snarare handla om lärarens intresse och utbildning än om tillgång på lokaler.   
 
5.2  Vad reglerar hur lokalerna utformas? 
När jag började detta arbete trodde jag att jag skulle kunna hitta riktlinjer för hur 
bildlokaler ska utformas och inredas. Det visade sig under arbetets gång att det inte 
längre finns några specifika regler, utan att utformningen av lokaler sedan början 
av1990-talet sker genom en förhandling mellan parterna i byggprocessen 
(ombyggnadsprocessen) dvs. lokalerna skapas i samverkan mellan arkitekt, 
byggfirman, rektor och representanter för lärarna som ska arbeta i lokalerna.161 Enligt 
Unwin får de föreställningar om kunskap, elever och ämnen som finns hos parterna i 
byggprocessen en synlig gestalt i den färdiga byggnaden. Den nya platsens identitet 
skapas och resultatet kommer att påverka den personal och de barn och ungdomar 
som ska använda lokalerna.162 Av mitt material framgår att lärarna fått vara med om 
att planera lokalerna på flera av skolorna. Det framgår också att skolorna av 
ekonomiska skäl inte alltid kunnat verkställa de ursprungliga planerna utan att man 
fått lov att minska ytan eller ta bort planerade funktioner under byggprocessen, t.ex. 
mörkrummet på Grundskola 3. Rummen kan också komma att nyttjas av fler personer 
än de från början var planerade för. Analyserna visade att detta har hänt på båda de 
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förskolor jag besökte. Barnens åldersfördelning har också gjort att personalen fått lov 
att tänka om i sin planering. På Förskola 1 har man gjort om ateljén till en 
småbarnsavdelning som man försöker få så självinstruerande som möjligt. Man 
planerar också barnens utevistelse noga för att lagom många barn ska vistas i 
lokalerna samtidigt. På Förskola 2 har man fått lov att ändra arbetssätt då de små 
barnen ska samsas med de lite äldre i samma rum. Material har flyttats utom räckhåll 
för de små vilket har lett till att barnen blir mer beroende av personalens initiativ för 
sitt bildskapande. Som Törnqvist påpekar är det positivt med den variation och 
mångfald som blivit möjlig genom avregleringen av skolhusplanering, men det finns 
också en stor risk att likvärdigheten sätts ur spel i en situation med friare konkurrens, 
där kommunerna uppvisar stora skillnader i engagemang och ekonomisk 
investeringsvilja. Det samhällsansvar som tidigare fanns för såväl pedagogisk miljö 
som resursutnyttjande och byggnadsekonomi saknas idag helt.163  
 
I ämnet finns en tradition kring vilka material och metoder som ska användas eller 
brukar användas och det finns också en stark tradition inom skolan att forma lokalerna 
på vissa sätt. Intressant i detta sammanhang är att diskutera de metaforer flera av 
forskarna inom området ställer upp som alternativ för skolan lokaler. Ska 
förskolan/skolan se ut som ett hem, ett kontor, ett laboratorium, en ateljé eller något 
annat? För förskolans del har idéerna om hemmet alternativt verkstadslika lokaler 
starkt präglat utformningen av lokalerna. I skolan har kontorslika miljöer haft en 
oerhört stor genomslagskraft.164 Lokaler som avspeglar hemmet, verkstaden och 
kontoret och ateljén finns tydligt representerade i mitt material. För bildämnets del 
kan det kanske till viss del vara relevant med kontoret som förebild om man tänker på 
elevernas framtida möjligheter att arbeta inom områden som reklam, design, 
formgivning eller arkitektur. Risken är dock att ämnet/bildskapandet reduceras till 
arbete med papper, pennor och eventuellt datorer och att mer krävande, inte så 
”rumsrena” material rationaliseras bort. Lärarna på Grundskola 1 och 2 påpekar också 
att de färgglada kontorsstolarna är snygga men opraktiska och läraren på Grundskola 
2 menar att de gamla mer verkstadslika lokalerna nere i källaren ur den aspekten var 
bättre samt att tillgången till bara en diskbänk gör det svårare att måla med en hel 
klass.  
 
För de äldre eleverna är bildsalarna i denna undersökning (och det stämmer enligt min 
erfarenhet ganska bra med hur det allmänt ser ut) inredda mer som verkstäder eller 
ateljéer. Detta skulle då kunna spegla andra framtida yrkesområden som förutom de 
ovan nämnda skulle kunna vara skulptör, grafiker, konstnär, scenograf, arbeten inom 
bildproduktion/media osv. Vilken av metaforerna som fått genomslag beror på de 
inblandade parternas kunskaper och föreställningar men också på hur förhandlingen 
gått mellan kommunen som står för pengarna, arkitekten som har kunskap om 
byggande och avnämarna, i det här fallet representerade av rektor och 
lärarrepresentanter i specifika ämnen.165 Att Grundskola 3 utformats som en ateljé 
beror enligt min informant på att rektorn på skolan haft en väldigt klar idé om hur 
bildsalen skulle se ut. Att gymnasium 2 är mer verkstadslik beror på husets 
ursprungliga användningsområde och på att lokalerna formades i samråd med 
bildlärarna som skulle nyttja dem. Intressant är också Waldorfskolans olika lokaler 
som är starkt präglade av ett helhetstänkande kring människa, natur och kultur och 
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knutna till en tradition som betonar handens arbete som komplement till det 
intellektuella.166 Det jag såg i lokalerna var ett mer traditionellt bildarbete men 
lokaler, undervisning och pedagogik verkar vara helt i överensstämmelse med 
varandra. 
 
Genom lokalernas utformning, inredning och möblering skapas en idé om vilken sorts 
bildskapande som ska pågå men också en idé om dem som använder lokalerna. Är det 
möjligt att inta en aktiv hållning, uppmanar rummet till kreativitet och skapande eller 
förväntas man inta en mer passiv attityd? På det sättet skapar också rummen en viss 
sorts elever. Både Trageton och Nordin-Hultman framhåller att barn i en mer 
varierande miljö lättare kan hålla koncentrationen uppe under längre tidsperioder 
vilket pekar mot att man skulle släppa hemmet och istället använda ateljén, 
laboratoriet eller verkstaden som förebild. Möjligheten att handla och förhålla sig 
aktiv i rummet skapar också tryggare barn, menar Nordin-Hultman, då forskning visat 
att detta är en viktig faktor. 167 För de yngre barnen i denna undersökning skapas stora 
förutsättningar att förhålla sig aktiv i förskolan med Reggio Emiliainriktning där 
personalen organiserat inredning och material på ett sätt som uppmanar till att ”sätta 
igång och måla” (eller annan aktivitet beroende på plats i lokalerna). För de äldre 
eleverna ger bildsalarna på flera av de undersökta skolorna eleverna ett stort 
handlingsutrymme. Genom inredning och möblering ligger fokus på elevernas 
bildskapande arbete.  
 
Även föreställningar kön återskapas i lokalerna.168 Då jag inte studerat hur och var 
barnen utövar sitt bildskapande i praktiken är det inte så lätt att påvisa några 
skillnader i detta avseende. Utifrån mitt material kan man möjligtvis säga att mer 
material för skulpterande, tredimensionellt material av olika slag, tillgängligt i 
lokalerna för de yngre barnen skulle gynna både pojkar och flickor. Trageton menar 
att fasta material är eftersatta eftersom (den kvinnliga) personalen ofta känner sig 
osäker inför att handskas med den och föredrar material som flickor ofta finner mer 
intressanta.169 Att ha tillgång till kombinationen vatten/sand som både Trageton och 
Nordin-Hultman menar är viktig tycker jag dock kan bero på hur arbetet förläggs 
mellan inne och utevistelse. På flera av de besökta skolorna är man mån om att barnen 
ska vara även utomhus och skapa och utnyttjar de material som står till buds olika 
årstider. Här finns goda möjligheter att tillgodose både flickors och pojkars lust att 
använda andra material än pennor och papper. På skolorna för de äldre eleverna kunde 
jag inte se någon skillnad i förutsättningar för skapande för flickor och pojkar 
lokalmässigt. Dessa skillnader visar sig i så fall i uppgifternas utformning vilket inte 
ligger inom ramen för detta arbete att studera. 
      
5.3 Återskapas olika tiders syn på bildskapande/bildämnet i 

lokalernas utformning och användning? 
Becker, Rogoff och Mirzoeff, forskare inom området visuell kultur utgår från att det 
visuella används som meningsskapare.170 Skantze menar att miljön skickar ut signaler 
som barn använder för att förstå sig själva, sin omgivning och sina 

                                                 
166 Bjurström, Patrick & Stålbom, Göran. 2002, s. 28 
167 Nordin-Hultman, Elisabeth. 2004, s.115 ff samt Trageton, Arne. 1996, s. 98 ff. 
168 Sparrman, Anna.2002, s.34 och s.67 ff. 
169 Trageton, Arne. 1996, s. 98 ff. 
170 Ibid, s. 30 ff. 
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utvecklingsuppgifter.171 Då blir inte bara inredning och möblering av betydelse utan 
också vilka praktiker inom ämnet som representeras i rummen och vad som visas på 
väggarna. Flera av lärarna betonar vikten av att kunna ställa ut bilder och på så sätt 
visa vad ämnet handlar om och väcka lust till arbete. Bilder visas också utanför 
bildsalen, på väg dit och på andra platser på skolan/förskolan för att berätta om 
barnens och ungdomarnas bildarbete. Även det sätt på vilket materialet presenteras 
lyfts fram som betydelsefullt och i mitt undersökningsmaterial finns flera exempel på 
hur färger eller färgpennor ställs fram för att locka till målande. 
 
Av mitt material framgår att bildämnets olika traditioner återspeglas i rummen. På alla 
skolorna fanns bilder som barnen framställt genom olika hantverksmässiga tekniker, 
på några skolor även foton (och texter) som framställts med digital teknik (däremot 
har jag inte något exempel på bilder skapade i ritprogram i mitt material). Uppsatta på 
väggarna fanns också sagobilder/bokillustrationer, bokstavsbilder och konstbilder. 
Alla dessa bilder medverkar till att forma barnens och ungdomarnas förståelse av sig 
själva, de berättar om barndom och vilka bilder som räknas som viktiga och fina.172  
De populärkulturella bilder barnen/eleverna omger sig med hemma fanns inte 
representerade på väggarna. Detta behöver inte betyda att denna genre inte finns på 
förskolan eller skolan då de kan finnas i form av målarböcker, seriemagasin, filmer 
osv.  Persson menar att populärkulturens uttryck idag utgör en fond för elevernas 
engagemang i alla pedagogiska sammanhang. Det sätter spår i elevernas tanke- och 
känsloliv och är inget som kopplas ifrån när de befinner sig i skolan. En utmaning för 
lärarna vore därför att lyfta fram och erkänna dessa erfarenheter men även utsätta dem 
för en kritisk bearbetning.173 Detta är inget nytt för bildämnet i och för sig, men 
innebär ändå att nya ställningstaganden behöver göras om hur och var detta arbete ska 
ske i skolan och inom ramen för vilka ämnen? 
 
Att bildämnet framöver bör utvecklas mot ett mer renodlat kommunikationsämne förs 
fram av forskarna i NU 2003. Eleverna skulle då kunna arbeta med ett 
skapandeperspektiv i alla ämnen både för att inhämta kunskaper och för att uttrycka 
vad de erfarit.174 Detta går bra att kombinera med tankarna om hur nya skolor ska 
planeras enligt modellen Skola 2000. 80-90 elever samsas då om ett antal rum som 
fyller flera olika funktioner. Ett av rummen skulle rymma möjligheter för 
bildskapande samt för enklare laborationer i NO-ämnen. Detta skulle ge elever och 
lärare möjligheter att arbeta ämnesövergripande och själva styra över arbetsformer 
och tid. En vision för forskarna inom området är att dessa arbetsenheter då utformas 
som ateljéer eller verkstäder där det kan försiggå olika sorters undervisning och att 
kontoret som förebild marginaliseras något. En särskild bildsal skulle då finnas 
utanför enheten där mer krävande material och tekniker kunde finnas.175 Detta verkar 
för bildämnets del vara en god idé. Basmaterial som finns i detta allmänna utrymme 
kunde då finnas tillgängligt för alla och problemet med att bildsalen bara är tillgänglig 
vissa tider i veckan försvinner. Om man ska vara lite kritisk inför denna framtidsbild 
finns det kanske en viss risk att den särskilda bildsalen av ekonomiska orsaker eller 
okunskap om ämnets mål prioriteras bort. Då riskerar bildämnet att reduceras och 

                                                 
171 Skantze, Ann.1989. 
172 Änggård, Eva. 2006, s. 156. 
173 Aulin-Gråhamn, Lena & Persson, Magnus & Thavenius, Jan. 2004. Skolan och den radikala 

estetiken. Lund, Studentlitteratur, s. 129. 
174NU 2003, s. 9 f. 
175 Björklid, Pia. 2005, s. 63. 
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möjligheten för elever att lära om olika konstnärliga uttrycksmöjligheter går förlorad 
vilket vore mycket olyckligt.  
 
Både NU 2003 och forskning inom arkitektur lyfter fram den möjlighet datorer skapar 
för nya arbetssätt och kunskapsproduktion. En förhoppning är också att ökat digitalt 
bildskapande skulle öka pojkarnas intresse för bildämnet. Detta var anledningen till 
att jag i intervjuerna med lärarna ställde frågan om utbildning i bild skulle kunna 
bedrivas på distans. De flesta av lärarna tog också spontant upp tillgång och 
användning av datorer under våra samtal. Att lokalerna behövs var alla de lärare jag 
intervjuat väldigt överens om och svarade oftast skämtsamt på min fråga om man 
skulle kunna tänka sig bildundervisning på distans. För skolelever menar jag ändå att 
bildundervisning liksom undervisning inom andra områden mycket väl kan bedrivas 
på distans med de möjligheter som scanner, bildbehandlingsprogram och digitala 
kameror ger. På internet finns populära sajter dit ungdomar skickar bilder för 
synpunkter och kritik och där samtal om bildtolkning pågår. Av samma anledning 
som skolan bör intressera sig mer för populärkulturen, dvs. att detta är en del av alla 
barn och ungas vardag, menar jag att alla lärare måste diskutera och förhålla sig även 
till användningen av datorer i undervisningen. De forskare som Törnqvist refererar till 
menar att datormiljöer inte bör dominera i skolmiljön eftersom skolans uppgift är att 
möta eleverna i samtal och diskussioner. Datorn är bara ett arbetsredskap av flera för 
att skaffa sig kunskap som sedan måste bearbetas och syntetiseras tillsammans med 
andra.176 Här menar jag att bildlärare också aktivt måste delta i debatten på skolorna 
då en stor en stor del av det innehåll som eleverna tar del av via datorn är bilder. 
Genom dessa bilder formas en stor del av den kunskap eleverna har om världen. 
 
5.4 Avslutande reflektioner 
Rogoff framhåller att vi måste ställa frågor till vårt undersökningsområde istället för 
om det. Genom att välja fotografier som mitt viktigaste material i denna undersökning 
har jag försökt att närma mig det område jag studerat med detta i åtanke. Det jag 
presenterat ovan är min tolkning av det jag ser och inte den ”rätta” meningen177. Det 
lärarna sagt i intervjun har i viss mån styrt min tolkning av fotografierna liksom de 
anteckningar jag fört efter besöket. Intressant har varit att jämföra min upplevelse från 
besöket med det jag ser på bilderna. På båda förskolorna fick jag en känsla av att vara 
överväldigad av intryck, något som jag inte kan känna igen när jag tittar på 
fotografierna. Jag har också när jag suttit med materialet märkt att jag inte varit riktigt 
rättvis när det gäller antalet fotografier på varje ställe. Detta kan naturligtvis påverka 
resultatet även om jag konsekvent försökt rikta kameran mot rummet med dess 
möblering, mot material som kan användas för bildskapande och mot bilder uppsatta 
på väggarna. Att välja ut vad som ska presenteras skriver Lindlof är en kreativ akt och 
det är viktigt att vara medveten om att det inte går att vara objektiv.178  
 
Fotona är tagna med en ganska enkel digitalkamera med ett kort zoomobjektiv. Att 
kameran är liten och enkel gjorde att fotograferandet kunde utföras medan jag blev 
visad runt och kompletteras med några foton efter intervjun om jag tyckte att någon 
aspekt vi pratade om inte hade kommit med på bild. Med en systemkamera hade 
bildernas kvalité blivit ännu bättre med möjlighet att upptäcka fler detaljer jag inte 

                                                 
176 Björklid, Pia. 2005. s. 22 samt Törnqvist, Anna. 2005, s. 76 och 127 f. 
177 Rogoff, Irit. 2000, s. 29 och 31. 
178 Lindlof, Thomas. 1995, s 216 och s 256. 
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sett under själva fotograferandet. Jag önskade ibland också att vidvinkelinställningen 
hade kunnat få med mer av rummet, speciellt i mindre rum där jag inte kunde backa 
mer än till en viss punkt. Detta hade kunnat uppnås med ett separat vidvinkelobjektiv 
eller med ett zoomobjektiv med annat omfång. Å andra sidan är allt olika avvägningar 
och i det här fallet bestämde jag mig för att enkelheten var att föredra eftersom tiden 
för besöket var begränsad. Detaljrikedomen har också varit tillräcklig tycker jag då 
jag kunnat ta fram ursprungsfotot på datorn och förstora upp det på skärmen om jag 
tyckt att de utskrivna bilderna inte räckt till. De fyra foton som presenteras i uppsatsen 
visar det som jag menar är mest representativt och lyfter fram det jag tycker är viktigt 
men jag är medveten om att någon annan skulle kunna göra ett annat urval. Även 
analysen har vuxit fram ur det som jag har sett som intressant när jag studerat 
materialet i förhållande till den förförståelse jag fått genom litteraturen.179  
 
God arkitektur ger lust att lära säger Törnqvist men frågan är då vad som är god 
arkitektur när det gäller bildskapande?180 Vad skulle jag svara om jag idag blev 
tillfrågad om råd inför en ombyggnad eller nybyggnad? Jag skulle antagligen ställa en 
mängd motfrågor för det jag lärt mig av denna undersökning är att många olika 
faktorer spelar in. Genom analyserna har jag blivit alltmer medveten om vikten av 
välplanerade lokaler utifrån det arbetssätt eller den pedagogik man vill jobba efter. 
Allmänna kvaliteter som att lokalerna från början är avpassade för den verksamhet 
som ska pågå och inreds med slittåliga ytmaterial gör att lokalerna åldras med ett visst 
behag. Detta får ofta Waldorfskolorna beröm för, men även äldre grundskolor och 
gymnasier har visat sig ha bestående värden trots att pedagogiken ändras.181 Men 
också hur lokalerna sedan inreds och brukas av pedagogerna som arbetar i dem har 
under arbetet visat sig ha en avgörande betydelse. Får jag avslutningsvis ha en egen 
vision skulle det inte vara antingen ateljén, verkstaden med vinschar i taket eller 

mediesalen utan en mix av alla tre. Det bildämne som läroplan och bildpedagogisk 
forskning nu beskriver förutsätter att barnen och ungdomarna kan arbeta i en 
funktionell miljö med tillgång till både olika typer av lokaler och med både 
traditionella och nya bildmedier. Och om jag skulle föreslå en fortsättning på detta 
arbete skulle det vara att ta barnens och ungdomarnas perspektiv. Hur använder de 
lokalerna och hur ser de på möjligheten att skapa bilder i olika omgivningar? 
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C-uppsats Bildlokaler Kerstin Ahlberg 023/39313 07074430679 
Hej! 
Nedan följer de frågor jag kommer att ställa när vi ses. Jag antecknar 
svaren och skriver ut dem och skickar till dig per mail så att du får läsa 
och godkänna formuleringarna. Jag skulle också vilja fotografera 
lokalerna (det/de rum där bildundervisning bedrivs och ev. grupprum, 
förråd etc) 
I uppsatsen kommer alla skolor att vara anonyma, så gott det nu går 
eftersom en del foton kommer att finnas med i uppsatsen, men jag skriver 
inte ut namn på skolorna och var de ligger, inte heller på er som svarar på 
mina frågor. 
 
Intervjufrågor: 
När är skolan/förskolan byggd? 
När är bildlokalerna inredda?  
Har de renoverats? Vad har då förändrats? 
På vilket sätt tycker du att bildlokalerna är ändamålsenliga/ej 
ändamålsenliga? 
Vad saknas/Vad behövs ej för att uppfylla läroplanens intentioner? 
Arbetsmiljö? Ljus, ljud, antal barn/elever? Enskilt/grupparbete? 
Estetiskt utseende? 
Vilken bild av ämnet/skapande får du/eleverna/barnen av lokalerna när ni 
kommer in? 
Behövs lokalerna eller skulle man kunna förlägga utbildningen på 
distans? 
  
 
 
 
 
 


