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A B S T R A K T  

Detta arbete är en studie av de ämneskoncept och traditioner som präglat bildundervisningen i 

grundskolans högre stadium under 1900-talet samt en överblick över de utredningar, 

forskningsprojekt och satsningar som haft till uppgift att undersöka och föreslå åtgärder för att 

förbättra kulturarbetet i allmänhet och bildarbetet i synnerhet i skolan och skolans ämnen.  

Mot dessa resonemang speglas fortsättningsvis resultatet av arbetets fältstudie som är en samtida 

blick in i några bildpedagogiska rum. Fältstudien syftar till att undersöka hur bildpedagogikens 

parallella ämneskoncept tar sig uttryck i bildlärares tänkande kring och beskrivning av sin 

undervisning . Fem bildlärare, utbildade vid olika tidpunkter har berättat om hur de bedriver den 

praktiska och gestaltande undervisningen i Bild i grundskolan (årskurs 6-9). I analysen av 

materialet utgår jag ifrån bildpedagogisk teori, ett kulturteoretiskt perspektiv samt den 

yrkespraktiska teorin. 

Resultatet pekar på många glädjeämnen men också att bildämnet utformas av den enskilde 

bildlärarens ämneskoncept i en blandning av gamla och nya bildpedagogiska traditioner – till 

synes utan ett gemensamt måltänkande som utgår från kursplanen i ämnet Bild för grundskolan. 

En stor del av bildarbetet ägnas åt ett förhållandevis oreflekterat fritt skapande och avbildande 

färdighetsträning med olika material och tekniker. Samtal kring och tolkning av elevernas arbeten 

förekommer i ringa omfattning. Vid en beräkning av hur de bildpedagogiska traditionerna fördelar 

sig i informanternas gestaltande uppgifterna, så utgör 50 % av dessa teknisk-mimetiska uppgifter, 

20 % är orienterade mot ett konstpsykologiskt förhållningssätt och 20 % har bildspråklig karaktär.   

En ytterligare komplikation är att, oavsett traditionstillhörighet, tenderar de flesta arbetsuppgifter 

som presenteras i bildämnet att utmynna i avbildande gestaltande problem som eleven enbart kan 

lösa med den kompetens denne redan har. Ansvaret för att utveckla kunskaper i bildämnet ligger 

därför till stor del på eleven själv.  

Samtidigt riskerar bildämnet att få sina specifika kunskapskvalitéer ytterligare nedtonade om det 

integreras med andra skolämnen på ett oreflekterat sätt. Begrepp som Bildspråk och 

Bildkommunikation har figurerat i ämnets styrdokument under de senaste årtiondena men har, 

med vissa undantag, inte fått riktigt fotfäste i de arbetsuppgifter som eleverna arbetar med.  I de 

fallstudier som här presenteras domineras ämnet av framför allt ett avbildande tekniskt koncept, 

även i de fall där läraren har bildspråkliga intentioner. Informanterna i arbetets fältstudie ger alla 

uttryck för svårigheterna att problematisera sitt ämne så att det inkluderar flertalet av eleverna. En 

effekt av detta blir att elever som inte har en naturlig begåvning på det gestaltande området istället 

exkluderas i arbetet. Mycket pekar alltså på att de problem som ämnet brottas med handlar om hur 

det problematiseras, konkretiseras, begreppsliggörs, metodiseras och presenteras för eleverna.  
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INLEDNING 
I mitt C-kursarbete försökte jag reda ut vilka ämneskoncept, traditioner och synsätt som 

påverkar grundskolans bildundervisning. Grundskolans bildämne är obligatoriskt för alla 

elever och utgör det ämne som ska utveckla grundläggande och generella kunskaper om bilder 

och färdigheter i gestaltande bildarbete, samt i viss mån lägga en grund för fortsatta studier på 

gymnasieskolans estetiska- och medieprogram. I en enkel jämförelse med ämnet svenska kan 

man säga att ämnet inte ska göra författare av alla elever, utan ge dem möjlighet att utveckla 

kunskaper om ett språk som de kan förstå, uttrycka sig med och kommunicera med i 

vardagslivet. Några elever kommer dock ändå att bli författare eller journalister. Samma sak 

gäller för bildämnet. En och annan elev kommer att arbeta med bilder på något sätt i sitt 

vuxna liv.  

 

Jag valde att fokusera på tre traditioner i mitt C-arbete; den klassisk-tekniska (eller 

mimetiska) traditionen, den konstpsykologiska och den bildspråkliga traditionen. Utöver 

dessa har den svenska folkskolan under första halvan av 1900-talet präglats av en tradition där 

bildarbete har utgjort ett väsentligt inslag i undervisningen, dock mer som metodisk variation 

i skolarbetet och ett hjälpverktyg för kunskapsutveckling i andra ämnen än bild, till exempel 

historia och hembygdskunskap.1 

I mitt arbete vid Konstfacks lärarutbildning möter jag bildpedagogiken utifrån flera 

perspektiv. Å ena sidan utvecklas nya teorier och sätt att se på bildpedagogik inom den 

bildpedagogisk forskning som bedrivs. Å andra sidan möter jag den skolverklighet i vilken 

bildlärare arbetar; dels i form av besök på lärarutbildningens verksamhetsförlagda del (VFU), 

dels i form av lokalt formulerade arbetsplaner som lärarstuderande granskar kritiskt i sina 

didaktikstudier. Utifrån dessa erfarenheter kan jag se att teknisk-mimetisk, konstpsykologisk 

och bildspråklig tradition utövas parallellt och växelvis i undervisningen.  Gert Z Nordström 

har hävdat utifrån ett lärarutbildningsperspektiv att de tre traditionerna inte är oberoende av 

varandra. De fungerar stundtals tillsammans men utgör också konkurrenter till varandra. I 

brist på tydliga kunskapskrav från skolpolitisk sida har det varit en viktig uppgift för lärare 

och lärarutbildare att definiera och skapa fungerande koncept för ämnet Teckning, sedermera 

Bild.2  

                                       
1 Bohlin Brundin, P (1999): Hur kan man använda datorverktyget i en teorimedveten bildundervisning? Specialarbete i 
bildpedagogik med inriktning mot media 41-60 poäng. Konstfack, Institutionen för bildpedagogik 
 
2 Nordström, Gert Z (1994) ”Bildlärarutbildningen”, i Tanken och Handen, Konstfack 150 år, Stockholm: Page One 
Publishing AB 
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Bakgrund 
Denna studie handlar om det bildpedagogiska fältet så som det uttryckts under 1900-talet, 

vilka pedagogiska principer och idéer som påverkat ämnet Bild och vilka intentioner man haft 

från svenska skolmyndigheter för att undersöka och utveckla grundskolans arbete med bild. 

Undersökningen vill också ringa in vilka bildpedagogiska traditioner och ämneskoncept som 

tillämpas idag genom att verksamma bildlärare intervjuats om hur de tänker kring urval av 

innehåll och stoff i sin egen undervisning. 

 

Den utveckling och förändring av och synen på ämnet Teckning/Bild som pågått under de 

senaste hundra åren har bidragit till att flera och parallella ämneskoncept och traditioner är 

aktiva än idag. Dessa traditioner är i stora drag: 

 
- Den tekniskt-mimetiska traditionen är sprungen ur en undervisning där teckning varit en 

förutsättning för olika yrkesutbildningar. Den präglas av starka och exakta bildkoder där 

resultatet lätt kan bedömas utifrån vad som är korrekt eller inte. Exempel på arbetsformer är 

form- och ljusstudier i ateljémiljö samt beräkningar och konstruktion av perspektiv. Läraren 

fungerar i hög grad som teknisk expert och motiv och innehåll i bildarbetet styrs av denne. 

- I den konstpsykologiska traditionen har läraren en helt annan roll – mer som en ”vattnare” 

och uppmuntrare till den inneboende fantasi och kreativitet som finns i alla barn. Med ett väl 

genomtänkt urval av material; färger, penslar, lera mm och inspirationsmaterial från bland 

annat modernismens konstnärer, kan varje barn utveckla en känsla för form och färg som kan 

bli betydelsefull, inte bara för deras konstnärliga utveckling, utan också för deras personlighet 

och liv.  

- Den tredje traditionen är den bildspråkliga  – det kommunikativa bildämnet - som ska utgöra 

den samtida bildpedagogik som förespråkas av de statliga styrdokumenten. Den är dock inte 

alltid så lätt att definiera. Kursplanen i Bild beskriver vad ämnet ska innehålla och vad som 

ska tas upp som viktiga kunskapskvalitéer men inget om hur det ska göras. Besluten om 

didaktik och metodik tas på lokal nivå och föreskrivs inte på samma sätt som i föregående 

kursplan som ingick i Lgr 80. Ett av mina antaganden är att det teoretiska inslaget i 

bildpedagogiken, i form av bildtolkning och bildanalys ofta får bli den ”bildspråkliga” 

lösningen på ett ämne som till viss del domineras av såväl teknisk-mimetisk som 

konstpsykologisk tradition.   
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Tidigare forskning 
Viss forskning har bedrivits på det bildpedagogiska området. Utöver de nationella 

utvärderingar som gjorts av bildämnet (1992, 2003) intar avhandlingen Bildundervisningen 

och det pedagogiska rummet av Sten Pettersson och Gunnar Åsén från 1989 en särställning i 

sammanhanget. Den speglar bildpedagogiska traditioner och ämneskoncept och bygger på 

studier av historiska källor, enkäter riktade till lärare och klassrumsforskning på mellanstadiet 

och högstadiet.3 Vidare finns Hans Wetterholms avhandling En bildpedagogisk studie, Lärare 

undervisar och elever gör bilder, en undersökning om hur lärare på låg- och mellanstadiet 

tillämpar sin bildundervisning utifrån de aspekter på ämnet som beskrivs i Lpo 94; att se och 

iaktta, att framställa bilder, att se och tolka bilder samt att använda bilder.  Det övergripande 

syftet med Wetterholms studie var att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år 

undervisar i Bild samt hur resultatet av denna undervisning såg ut. Wetterholms definitioner 

av de fyra aspekterna är att avbilda, göra bilder av pragmatiska skäl, uttrycks sina känslor och 

använda bilden som konstnärligt uttryck. Han skriver på så sätt fram de tekniskt-mimetiska 

och konstpsykologiska traditionerna och visar på så sätt en acceptans för deras fortsatta 

existens. Detta kan tänkas ha förstärkts av att Wetterholm även var ämnesansvarig för 

kursplaneskrivningen i Lpo94. Undersökningens informanter, två lärare, visade också en 

osäkerhet inför bildämnet vilket bottnade i en avsaknad av strukturerade ämneskunskaper.4 

 

Helen Illeris’ avhandling Billede, pædagogik og magt - postmoderne optikker i det 

billedpædagogiske felt sätter in dansk och skandinavisk bildpedagogik i ett sociologiskt och 

historiskt sammanhang med utgångspunkt i Pierre Bordieus och Michel Foucaults teorier. 

Studien sträcker sig i tid från renässansens riddarakademier till samtida begrepp som 

mångkulturell bildpedagogik och visuell kultur. Illeris ställer frågor om hur man kan 

undervisa om reception och produktion av bilder på ett sätt som inkluderar den bildverklighet 

dagens elever befinner sig i.5 

 

                                       
3 Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Traditioner, föreställningar och 
undervisningsprocess inom skolämnet teckning. (Doktorsavhandling) 1989 Stockholm 
 
4 Wetterholm, Hans (2001) En bildpedagogisk studie – Lärare undervisar och elever gör bilder. (Doktorsavhandling) 
Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i Malmö 
 
5 Illeris, Helene. (2002) Billede, paedagogik og magt: postmoderne optikker i det billedpaedagogiske felt. Fredriksberg: 
Samfundslitteratur. 
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Anna Sparrman publicerade 2002 sin doktorsavhandling Visuell kultur i barns vardagsliv – 

bilder, medier och praktiker. Studien görs bland barn på ”fritids” under tider före och efter 

skolan och har som syfte att förstå barns olika praktiker på det visuella området. Hon finner 

att det inte finns något entydigt med barns användande av det visuella. Barn förhandlar om 

och omförhandlar ständigt den mening som det visuella ska tilldelas i olika situationer. Ett 

teveprograms betydelse, till exempel, kan förhandlas barn emellan på annan arena än den 

framför tv-apparaten och med nya regler kan programmet bli en del av ett identitetsskapande. 

Bilden flyttar med barnet och bilder från samma fenomen kan figurera i olika praktiker. 

Arbetet är ett viktigt bidrag till diskussionen om kulturens roll i skolan. Av tradition har 

skolan alltid haft svårt att förhålla sig till populärkultur. Istället framhålls den kanoniserade 

”goda” kulturen som en motvikt till den ”dåliga”. Analyserna i Sparrmans arbete visar 

emellertid att barn kombinerar populärkultur och kanoniserad kultur i sina egna praktiker. Här 

finns alltså ett fält med visuell kultur i vilket man inte kan dra några disciplin- eller 

genregränser. 6 

 

En studie av senare datum är Lisa Öhman-Gullbergs Movere – Att sätta kunskap i rörelse. 

Studien har som övergripande syfte att undersöka hur elever i årskurs 6 använder sig av 

visuella representationer för att bearbeta och skapa förståelse i sitt lärande. Studien synliggör 

hur elever använder sina direkta och medierade erfarenheter och kopplar dessa till skolans 

ämnesundervisning för att mening och sammanhang ska uppstå. Genom att låta elever arbeta 

med filmmediet inom ramen för en samhällskunskapsfråga synliggörs betydelsen av hur 

kunskap kan förhandlas fram och göras till elevernas egen.7 

Ovanstående arbeten behandlar alla centrala frågor för bildpedagogiken; hur lärare och elever 

tänker och praktiserar bildpedagogiskt arbete, vad bilder gör i barns och ungas liv, vad barn 

och ungas gör med bilder samt om hur ett vidgat sätt att se på kultur i skolans arbete kan bidra 

till att utveckla barns och ungas lärandeprocesser.  

 

Mot bakgrund av de förändringar som ämnet Bild genomgått på styrdokumentnivå, den 

utveckling som skett på bildområdet och etableringen av nya bildmedier i samhället så vill jag 

                                       
6 Sparrman, Anna (2002) Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker (doktorsavhandling), Filosofiska 
fakultetet, Linköpings universitet. 
 
7 Öhman-Gullberg, Lisa (2006). Movere – att sätta kunskap i rörelse. En analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och 
samhällskunskap (Lic. avhandling).Malmö högskola, Lärarutbildningen. 
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med föreliggande arbete bidra till en förståelse för hur ämnet problematiseras idag. Det är en 

studie av bildämnet, dess skiftande kunskapstraditioner och ämneskoncept. I viss mening är 

avhandlingen Bildundervisningen i det pedagogiska rummet en förebild för det här arbetet, 

eftersom båda behandlar ämneskoncept och lärares föreställningar om ämnet (och detta är en 

mikrovariant av den förra). Vad som kan vara intressant i sammanhanget är om det skett 

några förändringar under de 18 år som gått sedan Pettersson/Åséns avhandling publicerades. 

Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur de bildpedagogiska traditionerna uttrycks av sina utövare 

och hur de tar sig uttryck i grundskolans undervisning samt hur de fördelar sig 

proportionerligt under grundskolans senare år (åk 6-9). Eftersom genomförda nationella 

utvärderingar pekar på att bildframställningen har en dominerande roll i undervisningen, vill 

jag fokusera på hur karaktären på bildframställningen ser ut.8 Att lära genom att göra är ett 

dominerande synsätt inom bildundervisningen, vilket möjligen motiveras av såväl lärarnas 

ämneskoncept som elevernas förväntningar på ämnet. Centralt i sammanhanget är också att 

undersöka hur historiska bildpedagogiska ämneskoncept eventuellt utnyttjas och genomförs i 

dagens undervisning. Som bakgrundsmaterial till undersökningen föreligger därför en studie i 

ämneshistorik från 1900-talet samt synen på kulturarbete i skolan under de senaste fyrtio åren. 

Arbetet kommer därför att också omfattas av denna historik och diskussion i sammanfattad 

form. 

Frågeställning 
Utifrån vilka ämnestraditioner och med vilka metoder genomförs den praktiska och 

gestaltande undervisning i Bild vid grundskolans senare år? 

 
TEORETISK PERSPEKTIV 
De teoretiska glasögon genom vilka denna studie betraktas är i huvudsak två. Å ena sidan är 

det de kulturteoretiska glasögonen vilka kan ha flera olika slipningar samt en extra lins genom 

vilken man kan se ett visuellt kulturbegrepp. Vidare betraktas arbetet genom ett par 

didaktikteoretiska glasögon med fokus på lärares yrkespraktiska teori, det vill säga den väv av 

kunskaper, erfarenheter och värderingar som formar lärares syn på sitt yrke. 

                                       
8 Marner m fl (2003) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Bild. Ämnesrapport till rapport nr 253, 2005. 
Skolverket och Umeå universitet 
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Kulturteori 
Det finns flera sätt att tänka kring skillnader och likheter i det som benämns som kultur. 

Utifrån ett bredare antropologiskt kulturperspektiv brukar kulturer beskrivas som det som 

skiljer människor åt men också att kulturen förenar människor.9 Då ligger fokus ofta på 

främmande kulturer som livsformer eller samhällen. Elever får en hel del av sina värderingar 

och föreställningar om världen förmedlade av skolan. De kulturskapande aktiviteterna kan 

också ses utifrån en hegemonisk syn på kultur eller en demokratisk.syn I ett hegemoniskt 

synsätt finns en ”god”, överhög kultur som måste upphöjas till den enda riktiga, medan det 

demokratiska synsättet bygger på människors överenskommelser kring kulturella värden och 

föreställningar.10 Det estetiska kulturbegreppet är smalare och betecknar i stort sett 

konstarterna som inbegriper konst, musik, litteratur, teater och dans och därmed också de 

ämnen i skolan som motsvarar dessa kulturella områden.  

När kultur i skolan diskuteras och granskas exempelvis i de statliga utredningar som gjorts på 

området, framträder emellertid bilden av att det breda antropologiska kulturbegreppet står i 

direkt relation till det estetiska. Det vill säga att frågor ställs om vilka kulturella värderingar 

som styr skolans arbete med de estetiska uttrycksformerna.11 

Visuell kultur 
Visuell kultur är ett begrepp som växt fram under 1990-talet och pekar framåt mot ett 

forskningsfält som skiljer sig från traditionell bild- och konstvetenskap. Inom visuell kultur 

studeras inte bilder som isolerade objekt fristående från dess betraktande. Det är tvärtom den 

visuella upplevelsen i dess sociala kontext som är den visuella kulturens forskningsfält. I den 

visuella upplevelsen finns inga statiska eller bestämda förhållanden. Det socialt konstruerade 

sammanhanget förändras hela tiden beroende på ”bild”, vem som betraktar, med vilken blick 

man betraktar och den situation i vilken betraktanden sker.12 Med ”bild” menas här alla de 

visuella fenomen som vi väljer att se på, både bilder som objekt och bilder som fenomen, till 

exempel ett offentligt rum. Om vi tar ett begrepp som ”bil” så kan tanken på ”bil” generera 

                                       
9 Aulin-Gråhamn, L (red), Andersson L G, Thavenius J (2002) Kultur, estetik och skola – Några forskningsperspektiv. 
Delrapport utredningen Kultur oh skola, Malmö högsskola, Lärarutbildningen 
 
10 Andersson, Lars Gustaf m fl (1999): Skolan och de kulturella förändringarna, Lund: Studentlitteratur, s 81 ff 
 
11 Thavenius, J (2002) Den goda kulturen och det fria skapandet – Diskurser om ”Kultur i skolan”. Malmö Högskola. 
Lärarutbildningen 
 
12 Illeris, Helene. (2002) Billede, paedagogik og magt: postmoderne optikker i det billedpaedagogiske felt. Fredriksberg: 
Samfundslitteratur. 
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helt olika visuella upplevelser på den ”inre seendeskärmen” beroende på vem man är; en 

blänkande Porsche i en bilannons, en målning av Ulf Wahlberg eller en monstercar. Blicken 

handlar om sättet att betrakta. Seendet kan nyttjas för att njuta, registrera eller övervaka, vilket 

inom den visuella kulturen är ett lika viktigt problem som att analysera och avkoda. 

Betydelsen av begreppet visuell kultur leder alltså till att seendet är en plats, handling eller 

situation där mening skapas och fastställs.13 

Visuell kultur är en utmaning för och en möjlighet att vidga kunskapskvalitéerna i den 

praktiska bildpedagogiken. I stället för att använda traditionella metoder för att analysera 

bilder, erbjuds istället möjligheter att pröva olika blickpositioner för att ge eleverna en 

möjlighet att upptäcka de socialt konstruera situationer i vilka visuella fenomen betraktas, 

tolkas och diskuteras.  

Praktisk yrkesteori       
Begreppen praktisk yrkesteori, yrkespraktisk teori eller praktisk teori diskuterades och 

utvecklades av de norska pedagogerna Gunnar Handal och Per Lauvås i boken Handledning 

och praktisk yrkesteori. De talar där om tre olika nivåer av lärares arbete; en handlingsnivå, 

en mental nivå och en värdenivå. Den praktiska teorin handlar egentligen om vad som formar 

oss som människor. Det är när vi lägger till prefixet ”yrkes-” som vi kan börja precisera vad 

som formar oss som yrkesmänniskor, till exempel lärare. Den praktiska yrkesteorin (PYT) vi 

alla bär med oss är den ständigt varierande summan av alla de intryck vi tagit till oss. PYT 

kan uttryckas som en lärares privata, integrerade men ständigt föränderliga system av 

kunskaper, erfarenheter och värderingar som är relevanta för undervisningspraktik vid ett 

givet tillfälle.  PYT är en väv av överförda och medierade kunskaper och strukturer 

(ämneskunskaper från studier, artiklar, böcker, filmer, tv-program, föreläsningar, Internet, 

idéer från kollegor och så vidare), personliga erfarenheter (erfarenheter av undervisning som 

elev, student eller kursdeltagare, erfarenheter av egen undervisning eller eget gestaltande 

arbete, slutsatser utifrån erfarenheterna – det som varit lätt, svårt, roligt, givande, spännande, 

väckt nyfikenhet, varit trist, själsdödande, förvirrande) och värderingar. Den sista 

komponenten är möjligen den som mest formar lärares syn på sin uppgift och som därmed 

också formar synen på det ämne man undervisar i. Värderingarna handlar om människosyn, 

kunskapssyn och samhällssyn och därmed också kultursyn.  Detta brukar beskrivas med att 

man har mycket i ”ryggsäcken” sedan barndomen vilket gör att värderingarna är svåra att 

                                       
13 Sparrman, Anna (2002) Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker (doktorsavhandling), Filosofiska 
fakultetet, Linköpings universitet. 
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”lösgöra”, få syn på och därmed förändra. Personliga värderingar om vad som är bra eller 

dåligt i undervisning styr exempelvis lärares sätt att se på värdet av konkurrens och samarbete 

mellan människor i en inlärningssituation, auktoriteters roll och funktion samt hur kunskaper 

ska värderas. De påverkar också synen på frågor av mer generell etisk eller filosofisk 

karaktär: Vad är ett meningsfullt liv och är demokrati, inflytande, frihet och allas rätt till en 

likvärdig utbildning av betydelse?  

Den praktiska yrkesteorin spelar i denna mening en ytterst aktiv roll i formandet av 

bildlärarens konst- och kultursyn och därmed också synen på bildpedagogik.   

Att reda ut den egna ”PYT-härvan” kan vara svårt, nästintill ogörligt, utan professionell 

handledning. Viktigt är att ställa sig frågor kring skäl för handling – Varför gör jag  så? – 

Varför gör du så? och belägg för påståenden – Hur jag vet det? – Hur vet du det? I bästa fall 

kan lärare nå fram till en förståelse för hur de ser på vår verksamhet i ett större och mer 

sammansatt perspektiv. Detta kan bli ovärderligt för synen på den egna undervisningens 

kunskapskvalitéer och problematiseringar.14 

 

METOD 
Studien består av två moment där det första förutsätter det senare. Första momentet är en 

tillbakablick på tecknings- och bildämnets traditioner och ämneskoncept under 1900-talet 

samt de utvecklings- och forskningsprojekt som genomförts för att utreda och utveckla 

kulturarbetets roll i skolan. Denna tillbakablick baserar sig på studier av skolans 

styrdokument, nationella utvärderingar, myndighetsrapporter, forskningsmaterial och annan 

bildpedagogisk litteratur. Litteraturstudiens olika delar återges kortfattat och i kronologisk 

ordning och kan därför betraktas som en historik. Historiken ska förstås som en bakgrundsbild 

till arbetets andra moment, en fältstudie som har till avsikt att spegla hur lärare tänker kring 

sin bildundervisning idag.  

Partnerskoleorganisationen vid Konstfacks Lärarutbildningen blev en stor tillgång inför valet 

av informanter för fältstudiearbetet. Jag arbetade mig systematiskt igenom samtliga lokala 

lärarutbildare för att få en spridning på informanternas utbildningsår och ålder. En 

förutsättning var naturligtvis att de tilltänkta informanterna ville bjuda in mig till sina 

pedagogiska ”tankefält”. Detta blev lättare än förväntat. Samtliga fem uttryckte en glädje över 

intresset för deras arbete.  

                                       
14 Handal, Gunnar och Lauvås, Per (1993) Handledning och praktisk yrkesteori, Lund: Studentlitteratur, 
126ff 
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Centralt i fältstudien var att utforma en design på intervjuerna som kunde ge svar på frågor 

om ämneskoncept och kunskapssyn och ett sätt att närma sig på som var tillräckligt tillitsfull 

för att få mina informanter trygga nog att lämna ifrån sig denna information. Intervjuerna fick 

därför bygga på mycket öppna frågeställningar där informanterna fritt berättade om sin 

undervisning samtidigt som elevernas arbeten gicks igenom systematiskt. Hur detaljerat 

arbetsuppgifterna blev beskrivna skiftade kraftigt, ibland med en kort kommentar, i andra fall 

ingående och detaljerat. Det senare gäller framför allt arbeten man var särskilt nöjd med. Det 

är samtalen om och kring elevarbeten som är centrala i studien. Elevernas arbetsuppgifter  

beskrivs mer detaljerat i bilaga 2.  

Svårigheter i efterarbetet uppstod eftersom det är krävande att tolka ett fritt berättat material 

utifrån en förutbestämd systematik. Som ett komplement fick informanterna därför skriftliga 

frågor i ett försök att ytterligare ringa in karaktären på varje lärares tänkande kring ämnet; 

kunskapskvalitéer, ämnesutvecklingen över tid, arbetsformer, eventuella svårigheter mm (se 

bilaga 1). Fyra av fem svarade på dessa frågor. Som kompletterande visuella anteckningar har 

alla diskuterade arbetsuppgifter blivit fotografiskt dokumenterade. Det är också viktigt att 

betona att informanternas praktiska undervisning med eleverna inte varit föremål för 

undersökningen. Hela undersökningen har skett när eleverna gått hem för dagen.  

Mina informanter var Maj - examinerad år 2000, 30 år, Lova - examinerad år 1981, 62 år, 

Aida, examinerad 1972, 50 år, Cajsa, examinerad år 2003 med magisterexamen 2004, 45 år 

samt  Sam, examinerad 1998, 35 år. Inför varje möte ombads respektive informant att ta fram 

ett representativt material med elevbilder som de kunde utforma sina berättelser kring. Varje 

samtal, cirka 1 timme och 30 minuter, spelades in i sin helhet och transkriberades. 

Bearbetning och analys 
Inför närläsningen av det transkriberade materialet fanns det all anledning att stanna upp och 

noggrant välja de ”glasögon” genom vilka materialet skulle betraktas. Att läsa texten enbart 

för att bekräfta hypoteser och lyfta fram egna ”sanningar”, skulle innebära att flera och 

troligtvis intressanta perspektiv skulle gå förlorade. Genom att försöka att inte bara läsa vad 

informanterna säger utan försöka läsa vad de konkret uttrycker om sin egen undervisning 

innebar att invanda språkliga begrepp måste läggas åt sidan.  Alla fem använde olika språkliga 

begrepp för att beteckna sådant som bildlärare har gemensamt. Det blev med andra ord en 

utmaning att se igenom språkliga begrepp och se innebörder utöver de omedelbara och förstå 
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vad informanterna faktiskt berättade.15 I en första bearbetning av det transkriberade materialet 

sorterades texterna med en färgmärkning som ringade in: 1. Vad man konkret sa om de 

kunskaper som eleven ska få i undervisningen. 2. Processer och uppläggningar i 

undervisningen. 3. Omdömen om elevernas prestationer och beteenden. 4. Elevernas 

synpunkter på undervisningen, samt 5. Ramfaktorer. Utifrån denna sortering gjordes en 

sammanfattande beskrivning av karaktären på varje informants undervisning. För att få ett 

tydligare fokus på informanternas undervisning gjordes därefter en omsortering av materialet 

utifrån 1. Arbetsuppgifternas tematiska innehåll. 2. Specifika kunskapskvalitéer som 

begreppsliggörs och omnämns på ett tydligt sätt i intervjuerna och 3. Undervisningsmetoder. 

Slutligen lyftes de konkreta undervisningsuppläggen ut och formulerades i en tabell med 

årskurs, arbetsuppgifter och material/metod/kommentar. Materialet användes för att göra en 

statistisk analys av undervisningsuppläggen utifrån ett traditions- och ämneskonceptuellt 

perspektiv, det vill säga teknisk/mimetisk, konstpsykologisk och 

bildspråklig/bildkommunikativ tradition (se bilaga 2 och slutdiskussion). 

 

MOMENT 1 – STUDIE AV HISTORIK OCH KULTURDISKUSSION 
Få ämnen inom den svenska skolan kan mäta sig avseende omvälvningar och förändringar 

som bildämnet. Från att ha varit ett yrkesförberedande tekniskt ämne från 1800-talets mitt är 

det idag ett kommunikativt ämne som ska utveckla kunskaper om och förbereda våra barn och 

ungdomar att möta, hantera och förstå samtidens visuella värld där såväl konst, massbild som 

design ingår. För 150 år sedan hade ämnet ett strängt begränsat sortiment av uttrycksmedier, 

idag torde inget ämne omfatta så många material och tekniker för språkuttryck som 

bildämnet. Inget har försvunnit på vägen men mycket har kommit till.16  

Teckningsämnets och det tekniska ämnets gryning  
I början av 1800-talet finner vi den allra första teckningsundervisningen i svensk skola. Den 

förekom endast i läroverket och fungerade där som ett valfritt ämne och ett komplement till 

geometriövningar. Undervisningen betecknades som ”linearritning” och hade i huvudsak en 

yrkesförberedande karaktär. Det fanns även vad vi idag skulle beteckna som konstnärliga 

aspekter på undervisningen i form av frihandsteckning. År 1856 blev ämnet obligatoriskt i 

                                       
15 Lenz Taguchi, Hillevi (2000): Emancipation och motstånd - dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan, 
doktorsavhandling. HLS:s förlag, ”Den glädjefulla ovet(en)skapen – pedagogisk dokumentation i dekonstruktiva samtal,  
s 219-231 
 
16 Åsén, Gunnar: Varför bild i skolan? – en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne. 
Ur: Lundgren, Ulf P. (red)  (2006) Uttryck, intryck, avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. 
Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006, Uppsala universitet och Vetenskapsrådet 
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läroverket. Johann Heinrich Pestalozzi, också kallad ”folkundervisningens fader” är en av de 

förgrundsfigurer som utvecklat undervisningsmetoder för avbildande teckning. I Sverige 

fanns ämnet ”Geometri och linearritning” inskrivet i 1942 års folkskolestadga. Mot bakgrund 

av ökat behov av kvalificerad arbetskraft i slutet av 1850-talet, utökades teckningsämnet och 

integrerades med de naturvetenskapliga ämnena i läroverket. Men det fanns också 

förespråkare som såg ett nationellt värde och välstånd i utvecklandet av skönhetssinnet. Redan 

här fanns alltså tankar om en personlighetsutvecklande aspekt på ämnet. Mot 1870-talets slut 

fastslogs att alla elever i Sverige skulle lära sig avbildningens konst utifrån en bestämd metod, 

utformad av den tyske pedagogen Adolf Stuhlmann. Lärarna uppskattade metoden eftersom 

den inte krävde någon teckningsskicklighet från deras sida, den var disciplinerande och 

dessutom ”facitorienterad”. Det var lätt att bedöma huruvida eleverna gjorde rätt.17 

Kritiken mot tekniken – psykologin dyker upp 
I samband med framväxten av den psykologiska vetenskapen vid förra sekelskiftet började en 

förändrad inställning till teckningsämnet växa fram. Pedagoger började intressera sig för den 

spontana barnbilden, primitiv konst och vissa riktningar inom den moderna konsten. Inom 

psykologin studerades barns bilder i syfte att kartlägga deras utveckling. Barnteckningens 

utvecklingsstadier låg sedan till grund för de krav man kunde ställa på barn i olika åldrar inom 

teckningsundervisningen. 1919 skrevs detta in i den svenska undervisningsplanen för 

folkskolan. Kritiken mot Adolf Stuhlmanns teckningsmetod ökade därför att den inte ansågs 

vara tillräckligt lustfylld eller gav barnen tillräcklig stimulans. Här tar man alltså ställning för 

ett ökat elevperspektiv i teckningsundervisningen. Den nya psykologiska strömningen och 

den tekniska traditionen kom under 1900-talets mitt att utgöra två debatterande och 

polariserande uppfattningar om hur teckningsämnet borde utformas.  Förespråkare för ett 

friare, skapande ämne menade att teckningsämnet skulle befria barnen på samma sätt som 

modernismen hade befriat konstnärerna. Uppfattningen uppmuntrades inte minst av 

reformpedagogen Herbert Reads idéer om det fria skapandet och hans bok Uppfostran genom 

konsten (Education through art) fick stor genomslagskraft hos uttolkarna av detta synsätt. En 

viktig aspekt på det fria skapandet var dess motverkande funktion på den massproducerade 

bilden som ansågs utgöra ett hopplöst ideal för barnen i deras eget bildarbete och ett hot mot 

deras utveckling och uppfostran.18  I denna tradition fungerade läraren mer som en ”vattnare” 

                                       
17 Åsén, Gunnar (1992) ”Från linearritning till bild”, i Lind, U, Hasselberg, K & Kühlhorn BM (red) Tidsbilder – Perspektiv 
på skola och bildskapande under 150 år. Utbildningsradion.  S 10 ff 
 
18 Read, H (1956) Uppfostran genom konsten. Stockholm: Natur och Kultur 
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än som en undervisare. Modernismens konst och den non-figurativa bilden utgjorde en stor 

inspirationskälla i bildarbetet men det var från barnen själva, ur deras inre, som bilderna 

skulle emanera. 

Smakfostran 
Parallellt med psykologins frammarsch uppstod också en debatt om teckningsämnet som 

smakfostrare. Det yrkesförberedande nyttoämnet teckning kritiserades av en alternativ 

uppfattning där man menade att ämnet borde vara estetiskt och klassiskt bildande. I ett 

framväxande industri- och konsumtionssamhälle ökade också kraven på en estetiskt medveten 

allmänhet. Smakfostransfrågorna var mycket centrala vid förra sekelskiftet, samtidigt som det 

yrkestekniska teckningsämnet med linearritning, perspektiv och frihandsteckning upprätthölls. 

Uppfattningen om teckningsämnet som smakfostrare fick, i kombination med idéerna om det 

fria skapandet, en större genomslagskraft i skolans läro- och kursplaner under 1900-talets 

mitt. 

Ett ämne i andra ämnens tjänst 
Samhällsomvandlingarna och förändrade livsvillkor vid förra sekelskiftet ledde bland annat 

till att man sökte nya pedagogiska idéer som var bättre lämpade för samtiden. Praktiskt och 

skapande arbete betonades och 1911 års folkundervisningskommitté föreslog att teckning 

skulle ingå i flera av skolans ämnen, bland annat i det nya ämnet hembygdskunskap. Detta 

fastställdes också i 1919 års undervisningsplan. Rektor vid folkskollärarseminariet i 

Göteborg, K A Westling initierade och drev de progressiva pedagogiska idéer som sedan 

konkretiserades av lärarna och läromedelsförfattarna L G Sjöholm och A Goës. Tillsammans 

producerade de arbetshäften i hembygdskunskap, geografi, historia och naturkunnighet som 

användes från norr till söder i den svenska folkskolan under nästan 50 år. Det var först efter 

andra världskriget som Sjöholm och Goës pedagogik började förlora sin aktualitet. Skola och 

samhälle förändrades mot specialisering och differentiering. Polariseringen mellan avbildning 

och fritt skapande ledde till att bilden förlorade sin roll i andra ämnens tjänst.19 

Bildpedagogikens ”revolution” 
Under 1960-talet började blivande teckningslärare att ifrågasätta teckningsundervisningen 

som de ansåg bestod av ett samhällsfrånvänt psykologiserande och en auktoritär metodik med 

                                                                                                                        
 
19 Hansson, H (1995) Teckning i den övriga undervisningens tjänst, om L Gottfrid Sjöholm och Axel Goës’ pedagogik. 
Fördjupningsarbete i pedagogik med inriktning mot bild 41-60 poäng. Konstfack, institutionen för bildpedagogik och 
Lärarhögskolan i Stockholm. 
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material- och teknikövningar. Utanför skolan utsattes barn och unga för ett intensivt 

bombardemang av kommersiella bilder och man krävde att också dessa bilder måste in i 

undervisningen för att analyseras och värderas. Eleverna måste också lära sig behärska olika 

medietekniker för att kunna ta ställning till mediernas visuella budskap i samhället. Alla i 

samhället förekommande bilder skulle jämställas i undervisningen. Man ställde krav på att 

bildanalys, miljökunskap och kulturpolitisk orientering skulle finnas med i 

teckningslärarutbildningen (och så småningom i skolans teckningsämne) så att ämnet kunde 

återta en del av dess konsumentkvalificerande uppgifter. En viktig skillnad dock, från 

sekelskiftets diskussion, var att man nu betonade en medveten och kritisk hållning till medie- 

och varusamhället istället för konsumentfostran för en vackrare vardag. 

1970 utkom boken Bilden, skolan och samhället av Gert Z Nordström, dåvarande rektor för 

Teckningslärarinstitutet och Christer Romilson, student vid institutionen. Bokens 

polariserande pedagogik blev ett inlägg i debatten om hur ett nytt bildspråkligt teckningsämne 

skulle kunna se ut, ett ämne med en vidare syn på bild utifrån radikalare kulturpolitiska 

utgångspunkter. Deras kritik mot rådande traditioner var hård.20 Syftet med det nya synsättet 

var att frigöra bildpedagogiken från tidigare belastningar och etablera ett öppet, 

samhällsorienterat bildpedagogiskt fält. En bärande idé var den polariserande pedagogiken – 

en pedagogisk metod som förenade teori, praktik och skapande arbete. Metoden skulle vara 

tillämplig i skolans alla ämnen och en förutsättning för att eleverna skulle ha möjlighet att 

komma på djupet inom olika arbetsområden. I boken Kreativitet och medvetenhet (1975) 

utvecklade sedermera Gert Z Nordström resonemangen om den polariserande pedagogiken, 

för att ”säkra” såväl teoretiskt fundament som praktisk metod. 

Semiotiken i bildpedagogiken 
Startskottet för utformande av en ny bildsyn gick i början på 1960-talet då popkonsten med 

influenser från massmedial estetik fick sitt genombrott. Ett av de viktigaste bidragen till en 

bildpedagogik som omfattade nya teknologier och ett vidgat synsätt på bilden var den 

teoribildning kring bildsemiotik som på svensk mark utvecklades bland annat av Gert Z 

Nordström och som sedermera och i den svenska debatten kom att kallas ”zemiotik”.21 

Semiotiken (eller semiologin) är den vetenskap som studerar tecken, tecknens egenskaper 

samt hur tecknen i olika kombinationer bildar betydelsebärande helheter i en kommunikation. 

”Zemiotiken” är ett verktyg med vilket man kan studera alla typer av bildmeddelanden, inom 
                                       
20Nordström, Gert Z och Romilson, Christer (1970) Bilden, skolan och samhället. Stockholm: Aldusserien 
21 Nordström, G. Z. (1996) Den zemiotiska bildteorin. I Nordström, G. Z. (red) Rum Relation Retorik. Ett projekt om 
bildteori och bildanalys i det postmoderna samhället. Stockholm: Carlsson  
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såväl konst som mediebilder, oavsett upphovsmakare, samt den kontext i vilka 

bildmeddelanden kommuniceras.22 De grundbegrepp som Nordström använde sig av i 

”zemiotiken” är att språk är likställt med kod och tal är likställt med meddelande.  Nordström 

talar också om tre bildtyper; seendebild, framställd bild och drömbild. ”Zemiotiken” gör 

också åtskillnad mellan det figurativa tecknet som är tolkningsbart och betydelsebärande och 

det plastiska tecknet som handlar om form, storlek, mellanrum och färg. Det första är 

beroende av det andra men inte vice versa – här hamnar den abstrakta bilden. Vidare 

diskuteras bilden utifrån klassiska retoriska begrepp.  

Det nya ämnets väsentliga frågor och kritik mot desamma 
I sin avhandling Billede,paedagogik og magt: postmoderne optikker i det billedpaedagogiske 

felt sammanfattar Helen Illeris den bildpedagogiska utvecklingens närmande till text- och 

verbalspråkens teorier i tre väsentliga punkter: 

• Man myntade samlingsbegreppet bildspråk och betraktade det som ett likvärdigt språk vid 

sidan av det talade och skrivna språket. Man införde också en tillämpning av språkteoretiska 

och semiotiska modeller som ursprungligen var utvecklade för textanalys. 

• Genom att definiera bilden som ett språk uppstod ett ökat behov av att definiera bildspråkets 

egenart. Vid sidan av mer traditionella språkteoretiska och semiotiska analysformer började 

man intressera sig för strukturalistiskt orienterade bildteorier från konstfältet såsom Erwin 

Panofskys ikongrafiska analysmetod och Ernst Gombrichs perceptionspsykologiska teorier. 

En viktig fråga var i vilken grad bildmeddelanden kunde tolkas och upplevas på olika och 

motstridande sätt och om denna öppenhet kunde ses som en nyckel till bildspråkets särart. 

• Man närmade sig mediefältet för att utveckla bildanalys på berättande och informativa bilder 

vars kommunikativa syfte man såg som förhållandevis entydigt. Ett särskilt argument för att 

koncentrera sig på dokumentärfoto, informationsmaterial, reklam och tecknade serier var att 

det ökande bildflödet i samhället huvudsakligen bestod av dessa typer av massproducerade 

bilder. Man menade också att deras budskap ofta hade ideologisk karaktär och var därför 

viktiga att avkoda. Man förespråkade ett intentionsperspektiv i analysmodellerna som syftade 

till att ”avslöja” bildavsändarens verkliga avsikter. 23 

 

                                       
22 Karlsson, K. (1996) Från Saussure till Riccoeur – en kritisk studie om hur och vad i bildspråket I Nordström, G. Z. (red) 
Rum Relation Retorik. Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna samhället. Stockholm: Carlsson  

 
23 Illeris (2002) a.a.  s 183f 
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Illeris pekar också på en rad konsekvenser och problem med bildpedagogikens starka 

kopplingar till mediefältet: 

- Man övertog en vokabulär och ett synsätt som i så hög grad fokuserade på bilden som 

språkligt meddelande att det inte längre fanns plats för bildens poetiska och estetiska 

kvalitéer, en kritik som inte är helt berättigad eftersom ”zemiotiken” också lyfter fram 

bildmeddelandens emotiva och poetiska funktioner.24 

- Tyngdpunkten på bildanalys och fokuseringen på bilden som stoff medförde att elevernas 

erfarenheter, behov och intressen kom i skymundan. Intentionsanalysen gav mindre utrymme 

för bildbetraktarens upplevelse. 

- I takt med att undervisningen koncentrerade sig på berättande och informativa mediebilder, 

minskade intresset för till exempel samtidens konstbilder. 

I Danmark bidrog de nya synsätten också till en uppsplittring mellan bilden som meddelande 

och bilden som uttryck.  Bildundervisningen kunde fortsättningsvis arbeta med bildproduktion 

utifrån mer konstnärliga preferenser medan danskämnet tog över analys och bildspråklig 

reception. 25 I Sverige gick däremot utvecklingen mot ett bildämne som omfattades av såväl 

teoretiska som praktiska studier.  

Alla är barn av sin tid 
I takt med det ökade flödet av kommersiella bilder, ökade också barns och ungas fascination 

inför desamma. De bilder som producerades utanför det bildpedagogiska rummet bar på just 

de bildkoder som betraktades som osjälvständiga och hämmade utifrån ett konstpsykologiskt 

perspektiv och som ideologiserade utifrån den polariserade pedagogiken. Här fanns en 

intressant paradox: Den konstpsykologiska traditionen vilade på idén om det fria skapandet 

men bar ändå på normerande estetiska kvalitéer. När barn och unga gjorde bilder i ”verklig” 

frihet, det vill säga på sin fritid, uppstod bilder som pedagogerna tog avstånd från. Här fanns 

alltså en motsättning som inte längre kunde ignoreras. Rolf Köhler och Kristian Pedersen, två 

danska bildpedagoger, insåg detta då de undersökte tusentals barnbilder framställda utan 

inflytande från bildpedagogik. Det var 1970-tal och en ny syn på såväl barnet som 

bildpedagogiken behövdes. Barn kunde inte längre betraktas som marginaliserade naturväsen 

i en värld skild från det samhälle som omger dem. Köhler och Pedersen sprängde in, med stöd 

                                       
24 Emotiv funktion: Tyngdpunkt på avsändaren. Bilden tolkas som ett uttryck för upphovsmannens åsikter, 
vilja, känslor och attityder. Poetisk funktion: Tyngdpunkt på meddelandet. När tyngdpunkten ligger på det 
konkreta meddelandet, bildens yttre och inre kontext, får vi en poetisk funktion.  Cornell m fl (red) (1985, 
1988): BildanalysUppslagsbok – teorier, metoder, begrepp. Gidlunds förlag  
 
25 Illeris (2002) a.a. 
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av perceptionspsykologiska teorier, tankegångar som byggde på att bilder föder ständigt nya 

bilder, något som kunde utnyttjas men också nyanseras i en undervisningssituation. De såg 

också vikten av att ge elever möjlighet att utgå från sina egna erfarenheter i undervisningen. 

Här gjorde man en distinktion mellan barns och ungas direkta och medierade erfarenheter – 

en skillnad som inte alltid var kristallklar då även gestaltade erfarenheter som till synes kan 

vara vardagliga och direkta ändå kan vara emanerade ur andras visuella utsagor. Men 

betoningen på Köhler och Pedersens idéer låg i att barn är kulturella individer och deras bilder 

skapas utifrån den verklighet de lever i.26 Här finns tydliga paralleller med teorierna inom 

visuell kultur (se s. 12) 

Teckning blir Bild 
I 1980 års läroplan bytte det svenska ämnet Teckning inriktning och blev ämnet Bild. Vid 

samma tid bytte också lärarutbildningen vid Konstfack, som också blivit högskola, namn från 

Teckningslärarinstitutet till Institutionen för bildpedagogik. Innehållet i ämnet Bild 

förändrades radikalt och beskrevs som ett kommunikationsämne. I det nya bildämnet skulle 

eleverna inte bara utveckla sin förmåga att skapa bilder, de skulle också tolka och kritiskt 

granska olika typer av bilder samt ges möjlighet att kommunicera med bilder. Eleverna skulle 

med den kritiska granskningen också bli medvetna om den påverkan de utsätts för då det 

gäller livsstil, konsumtionsvaror, attityder och värderingar. Men här fanns också en konst- och 

kulturfostrande aspekt på ämnet. Undervisningen skulle väcka elevernas intresse men också 

respekt för de värden som finns i konsten för att också bli konsumenter av ”god” kultur. 

Bildämnet fick, tillsammans med svenska, musik, slöjd och idrott, på sitt ansvarsområde att 

göra insatser på det kulturpolitiska området.27 

Det nya bildämnet delades upp i fem huvudmoment: Bildframställning, bildanalys, 

bildkommunikation, estetisk orientering och bild och miljö. Dessa moment preciserades sedan 

ytterligare för låg-, mellan- och högstadiet. Läroplanen föreskrev också med vilka metoder 

arbetet skulle genomföras. Inslaget av teoretiska moment, undersökningar och studiebesök 

fick ett märkbart utrymme samtidigt som bildframställningsområdet utökades. De traditionella 

hantverksteknikerna kompletterades med medietekniker, såsom foto, film och video.28 Ämnet 

expanderade inifrån men de tidsmässiga och organisatoriska förutsättningarna utökades inte. 

De ämnestraditioner som hittills präglat teckningsämnet upprätthölls dessutom och 
                                       
26 Köhler, R. och Pedersen, K. (1978): Børns billedproduktion i en billedkultur. Förlaget Ulrika 
 
27 Skolöverstyrelsen (1981) Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget. S 26 
28 Lgr 80 (1981) 
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genomfördes av stora delar av bildlärarkåren. Enligt den nationella utvärderingen av 

grundskolan 1992 ser man att arbete med bildframställning dominerar undervisningen och de 

övriga momenten förekommer i marginell eller begränsad omfattning.29 En av flera 

förklaringar till detta ligger i att det är svårt att bortse från de kunskaper och erfarenheter man 

redan har som lärare och svårigheten i att lägga sina tidigare arbetssätt på hyllan för att börja 

på ny kula. Man prövar då hellre att tillföra en del av det nya och samtidigt behålla det gamla 

vilket medför en ökad stoffträngsel och urvalsproblem. Ämnet tillförs mer och mer innehåll 

men inte mer tid. De praktiska ämnena fick teoretiska inslag inskrivna i styrdokumenten 

medan de teoretiska inte fick motsvarande praktiska inslag. Skolan tenderade att bli mer och 

mer teoretisk och bildämnet blev ett lustfyllt frirum där eleverna förväntades få arbeta med 

händerna.30  Flera utredningar pekar på att många elever finner skolan tråkig och meningslös. 

Minst hälften vill arbeta mer praktiskt och i princip alla elever vill ha mer av skapande 

verksamhet i skolan.31 En slutsats är att den nya läro- och kursplanen tenderade att slå igenom 

endast i begränsad omfattning. 

En central avhandling 
Den troligtvis mest betydelsefulla undersökning som tidigare gjorts av bildpedagogiska 

ämneskoncept och traditioner är Bildundervisningen och det pedagogiska rummet av Sten 

Pettersson och Gunnar Åsén. Avhandlingen behandlar synen på ämnet Bild både utifrån såväl 

lärar- som elevperspektiv.  Undersökningen bygger på studier av historiska källor och 

klassrumsforskning, det vill säga direkta observationer under pågående undervisning samt via 

enkäter till lärare som undervisar i Bild. Undersökningen pekar på att bildämnet har ”fyllts 

på” med nytt stoff och nya typer av material utan att det gamla har avvecklats. Äldre 

traditioner och synsätt bärs upp av delar av bildlärarkåren och lever därför kvar som historiska 

avlagringar. Urvalsproblem uppstår i och med en ökad stoffträngsel och det blir den enskilde 

lärarens föreställning om ämnet som blir avgörande för ämnets innehåll.32 

                                       
29 Skolverket (1993): Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992. Huvudrapport, Stockholm: Skolverket.  
 
30 Åsén, Gunnar (2006) ”Varför bild i skolan? – en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat ämne”, i Ulf P 
Lundgren (red): Uttryck, intryck, avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. Vetenskapsrådets rapportserie 
4:2006, Uppsala universitet och Vetenskapsrådet, s 117 ff 
 
31 Marner m fl (2003) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Bild. Ämnesrapport till rapport nr 253, 2005. 
Skolverket och Umeå universitet, s 24 
 
32 Pettersson – Åsén a.a. 
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Lärobok i bild 
Vid mitten 1980-talet genomfördes ett utvecklingsarbete på Institutionen för bildpedagogik. 

Syftet var att didaktisera och metodisera de nya tendenserna inom bildpedagogiken och samt 

utforma en lärobok i bild för, i första hand, grundskolans senare år. Många texter hade 

producerats om de nya bildpedagogiska teorierna men i dessa saknades tydliga metodiska 

beskrivningar som riktade sig direkt till verksamheten i bildsalen. Britt-Marie Kühlhorn, 

Kersti Hasselberg och jag själv författade därför, bland annat utifrån ett initiativ av Gert Z 

Nordström, Lärobok i bild. Arbetet byggde på att samla erfarenheter från nordisk tecknings- 

och bildundervisning och strukturera detta material utifrån de nya bildspråkliga teorierna där 

bildsemiotiken utgjorde ett grundfundament. Boken byggde på gestaltande uppgifter som 

skulle utveckla bildspråklig förståelse . Avsnitt om bildtekniker och material fick inta en 

underordnad roll i förhållande till den språkliga strukturen. Boken byggde också i hög grad på 

att arbetsuppgifterna i bildsalen skulle utgå från elevernas direkta och medierade erfarenheter 

och fascinationer – utan att den bärande förståelsekunskapen om bildspråkets gick förlorad. 

Boken omarbetades och moderniserades i viss mån avseende uttrycksmedier 1996. 33 

Kartläggning av skolan och kulturfrågorna 
Parallellt med utvecklingen av det nya bildämnet har det pågått en rad utredningar och 

forskningsprojekt som haft till uppgift att undersöka kulturens roll i förhållande till skolan och 

skolans ämnen och skolans förhållande till det omkringliggande och institutionella kulturlivet.  

Kultur och motkultur 
Under 1960-talet satte inte den kulturpolitiska debatten några anmärkningsvärda spår i 

skolarbetet. Då dominerade den ”goda” kulturen, konstfostran och den konstpsykologiska 

traditionen. När propositionen om den statliga kulturpolitiken kom 1974, som började 

diskussionen påverka läroplansarbetet. Av de kulturpolitiska mål som då sattes upp var det två 

som fick betydelse för skolarbetet; att kulturarbetet i skolan skulle bidra till att motverka den 

kommersiella kulturens negativa inverkningar på barn och unga samt att eftersatta gruppers 

behov av ett rikare kulturutbud skulle tillgodoses bättre.34 I samband med propositionen 

tillsatte också regeringen en Barnkulturgrupp vars uppgift var att kartlägga och föreslå 

åtgärder inom barnkulturområdet. Där föreslogs bland annat restriktioner och lagstiftning för 

att motverka kommersialismens avarter, stöd till alternativ och seriös kultur samt en satsning 

på barns eget skapande. 
                                       
33 Bohlin Brundin m fl (1989) Lärobok i bild. Stockholm: Natur och kultur 
34 Den statliga kulturpolitiken, prop 1974:28, SOU 1972:66. Stockholm: Liber förlag 
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Satsningar, program och styrdokument 
Den alternativa strategin tappade mark när det kommersiella mediesamhället expanderade, 

videotekniken etablerades och utbudet inom radio och tv flerdubblades. 1985 till 1991 avsatte 

regeringen 15 miljoner kronor årligen för olika kulturprojekt som fick formuleras och sökas 

av landets grund- och gymnasieskolor. Syftet med satsningen var att öka kulturinslagen i 

skolans arbete, att öka kontakterna mellan kulturarbete innanför och utanför skolan samt att 

ge arbetstillfällen till kulturarbetare. 1992 kom Läroplanskommitténs betänkande Skola för 

bildning. I betänkandet lade man, istället för den motverkande principen, en större tonvikt vid 

elevernas möjlighet att dekonstruera mediernas budskap, påverkan och retorik i syfte att 

kunna ta ställning till dessa på ett medvetet sätt.35 

När läroplanen för grundskolan (Lpo 94) och för gymnasiet (Lpf 94) kom ser man att konst- 

och mediefrågorna får ett utökat utrymme i gymnasiet i och med inrättandet av ett estetiskt 

program och ett medieprogram. För grundskolan beskrivs inte längre konstkulturen som en 

motvikt till mediekulturen även om det är den senare som ska granskas kritiskt. Den 

kulturpedagogiska tanken att skolans vardagsarbete skulle genomsyras av praktiska och 

konstnärliga arbetsformer finns dock inte beskriven i andra ämneskursplaner än de för bild, 

musik och svenska. 

Nya satsningar och analyser 
Trots alla utredningar, förslag och åtgärder för att främja kulturens roll i skolans inre arbete 

fick de inte den genomslagskraft som regering och kulturdepartement förväntat sig. En ny 

satsning gjordes och Arbetsgruppen för Kultur i skolan tillsattes 1995.36 Den hade till uppgift 

att utarbeta en strategi för att öka och fördjupa kulturinslagen i skolans arbete och att förstärka 

kontakterna mellan skolan och kulturlivet utanför skolan. En intention var att uppnå 

långsiktiga effekter. I uppdraget ingick att behandla tre teman; skolan som kulturmiljö, 

kulturarbete i undervisningen samt delaktighet och eget skapande. Arbetsgruppen ställde 

frågor om vad som tidigare hänt eller inte hänt. Forskare fick i uppdrag att analysera tidigare 

dokumentation av genomförda projekt och gruppens två sekreterare dokumenterade 

genomförda kulturprojekt Sverige runt. Mycket pekade på att projekten, många under ledning 

av kulturarbetare utanför skolan, hade genomförts utan ett reflekterat eller medvetet 

                                       
35 Utbildningsdepartementet (1992) Skola för bildning – Betänkande av Läroplanskommittén (SOU 1992:094), Stockholm, 
Fritzes  
 
36 Hansson, H och Sommansson, A (1998): Kulturens asplöv. Stockholm: Arbetsgruppen kultur i skolan/Fritzes offentliga 
publikationer 
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formulerat konst- eller kulturbegrepp; att konsten i sig är god, därför resulterar arbete med 

konst i något gott. En sådan värdering, formulerad eller ej, förutsätter att där finns något som 

inte är gott.  Kulturarbetet tenderade att ha en fortsatt motverkande funktion till barns och 

ungas egna erfarenheter och kulturintressen.37 

Sveriges elever lyfter skoltaket 
Ett projekt som utgick helt och hållet från elevers egna synsätt var Sveriges elever lyfter 

skoltaket där bildforskarna Kersti Hasselberg och Ulla Lind samlade in och analyserade 450 

elevarbeten från hela landet för att skapa en unik samtidsbild av hur elever ser på sin 

skolvardag.38. Alla tänkbara aspekter på tillvaron i skolan kom fram i analysen; upplevelsen 

av skolans miljö, maktstrukturer, kamratskap, läxor, tidsreglering, skolans förhållande till hem 

och privatliv. En del bilder hade också en utvärderande karaktär där vad som är bra respektive 

dåligt med skolan hade legat till grund för bildarbetet. Det framkom bland annat att estetiska 

och praktiska aktiviteter upplevs som mycket viktiga men samtidigt underordnade i skolans 

vardag. En viktig syfte med projektet var att lyfta fram bilden som en del av det vidgade 

textbegreppet. I skolan är skrift är den språkform som ligger till grund för analys och 

kunskapsutveckling. Men barn och unga kan även använda sitt bildskapande för att berätta, 

beskriva och kommunicera. Bild och text integreras ofta i deras utsagor och får därmed 

samma värde. Sveriges elever lyfter skoltaket är ett viktigt bidrag till en diskussion om en 

skola där eleverna får större inflytande och om hur bilder fungerar som språk och dokument 

över barns och ungdomars skolvardag.   

Kultur och estetik i skolan 
Som en fortsättning på satsningen Kultur i skolan gavs Kulturrådet och Skolverket (senare 

Myndigheten för skolutveckling) ett gemensamt uppdrag att utveckla arbetet med kultur i 

skolan, kallat Kultur för lust och lärande. Arbetet pågick under åren 1999-2002. I 

utvärderingen av uppdraget visade det sig att samarbetsprojekt som på ett tydligt sätt initierats 

från nationellt håll hade kommit längre än i andra regioner. Skolverkets och kulturrådets 

medverkan gav legitimitet och bredd åt arbetet. Ett exempel är kursen Kultur och reflektion i 

lärandet som både initierades av och inledningsvis finansierades av Myndigheten för 

skolutveckling. Kursen rekryterade arbetslag från skolor och förskolor i Storstockholms 

                                       
37 Hansson – Sommansson a.a. 
 
38 Lind, U. & Hasselberg, K. (1997): Sveriges elever lyfter skoltaket, Riskantikvarieämbetet, Arbetsgruppen Kultur i skolan, 
Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet, CD-ROM-skiva 
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kommuner och stadsdelar för att utveckla en för gruppen samlad pedagogisk och didaktisk 

kompetens inom Bild, Musik/rytmik och dans/rörelse.  

 

Åren 1999-2003 fick Lärarutbildningen vid Malmö högskola ett uppdrag av 

Utbildningsdepartementet att analysera och utreda ”vissa frågor rörande kultur i skolan”. I 

uppdraget låg att utveckla modeller för kompetensutveckling och att granska utvärderingar 

från projektet Kultur i skolan. Malmögruppen menade att arbete med kultur och estetik i 

skolan har potential att utveckla hela skolans arbete, kunskapssyn och arbetsformer. Man fann 

dock att de estetiska verksamheterna fortfarande till stor del handlade om ”fritt skapande” och 

”god kultur” och mindre om att skapa kunskap och förståelse. Projektet valde därför att kalla 

det studerade fältet för Kultur och estetik i skolan (KES) för att lyfta in och stärka 

estetikbegreppet i skol- och kunskapskontexten. Man menade att såväl kulturpolitik som 

skolans bildningsuppdrag måste förnyas för att ”skolan ska kunna spela sin roll som 

demokratisk offentlighet för barn och unga.39 
. 

Malmögruppen menade att man skulle arbeta med en ”radikal” estetik i skolan. Radikal så till 

vida att man bör på ett grundläggande sätt använda sig av estetikens möjligheter att skapa 

mening och utveckla skolans kunskapsprocesser. Gruppen lade större betydelse i det estetiska 

än konst men betonade ändå konstens potentialer och möjligheter att arbeta med kritiska 

perspektiv, det mångtydliga och det ännu ej definitivt formulerade. Man underströk vikten av 

en lärarutbildning och en lärarfortbildning som utbildar i hur olika estetiska praktiker kan 

genomföras inom olika ämnen och kunskapsområden.40 

Från Malmö högskola konstaterandes att konsten och det estetiska kan integreras och ”spela 

en roll i det kritiska meningsskapandet i skolan”. I det så kallade KIL-projektet (Konstarterna i 

lärandet) genomfördes ett antal skolprojekt med ambitionen att undersöka konst som 

kunskapsmetod.41 Utifrån detta ställde sig Thomas Saar, forskare och lektor i pedagogik vid 

Karlstad universitet, frågan: Vad innebär det att arbeta med konst och kultur i skolan? Saar 

utgår bland annat från Lars Lindströms fyra distinktioner när det gäller den estetiska 

dimensionen i skolans arbete: att lära om och lära i konstarterna vilket Saar betraktar som 

redan etablerade förhållningssätt, att lära med och genom konstarterna pekar mer mot ett 

förhållningssätt där det estetiska ska utgöra ett stöd för lärande på andra områden. Saar 

framhåller dock den kritik som riktas mot hur begrepp som ”lärande” undersöks. Fokus har 
                                       
39 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J (2003) Kultur och estetik i skolan, Malmö högskola, Lärarutbildning, s 11 
40 Aulin-Gråhamn a.a. 
41  Hjort, M m fl (2002): KIL-skrift - Om konstarter och matematik i lärandet 
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legat på processer och metoder för lärande snarare än beskaffenheten hos detta lärande, en 

kritik som Saar menar är lika applicerbart på estetiska processer som vilken annan 

lärandeprocess som helst. Begreppet ”estetiskt lärande” riskerar att urvattnas och den 

förenklade slutsatsen blir att det alltid sker ett estetiskt lärande när man håller på med 

konstnärliga metoder i skolan. Att arbeta med ”estetiskt lärande” i skolan är något som per 

automatik betraktas som ”gott” utan att man reflekterat över vad det innebär.42  

 

I september 2004 beslutade regeringen att tillsätta Aktionsgruppen för barnkultur  

(Ku 2004:07) med uppdrag att lämna förslag på hur barnkulturens ställning kan stärkas. 

Aktionsgruppen överlämnade i april 2006 betänkandet Tänka framåt, men göra nu. Så stärker 

vi barnkulturen (SOU 2006:45).43 I betänkandet finns en nulägesbeskrivning av kulturens roll 

i skolan där framför att tre nivåer i skolornas kulturmedvetande framträder: 

1. Kulturarbete är avkoppling jämfört med studier i skolans övriga ämnen. 

2. Arbete med bild, musik och slöjd kan integreras med andra ämnen i olika temaarbeten och 

man gör besök på olika kulturinstitutioner. 

3. I några kommuner har utbildnings- och kulturförvaltningarna genomfört ett strukturerat 

arbetssätt i en strävan att varje barn ska få utveckla sitt skapande och få professionell kultur 

integrerad i vardagen. 

Hur dessa tre grupperingar fördelar sig procentuellt eller vilka konsekvenser och resultat ett 

kulturintegrerande arbetssätt får framgår dock inte. Därför framhålls vikten av att prioritera 

forskningen inom området kultur i förskola och skola.44 

Estetiska läroprocesser eller estetiska ämnen 
Det finns ett ämnesspecifikt problem förknippat med de utredningar om kulturarbete i skolan 

som gjorts. När inställningen till den estetiska verksamheten i skolan förändrades i början på 

2000-talet så lyftes estetisk verksamhet fram som en angelägenhet för alla lärare, oavsett 

ämne och skolform. Monica Lindgren, fil dr vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs 

universitet, uppmärksammade den generella satsningen på estetik i skolan, och bestämde sig 

för att undersöka hur lärare och skolledare beskriver sin egen verklighet när det gäller skolan 

                                       
42 Saar, T (2005) Konstens metoder och skolan träningslogik. Karlstad Universitet, s 12ff 
 
43 Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen (2006), Betänkande av kommittén Aktionsgruppen för barnkultur, 
Statens offentliga utredningar (SOU 2006:45) 
 
44 (SOU 2006:45), a.a.,s 154ff  
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och de estetiska ämnena. Anders Marner skriver om hennes avhandling Att skapa ordning för 

det estetiska i skolan45 i Bild i skolan, nummer 4-2006 om denna fråga. Marner konstaterar att 

diskussionen ofta förs utifrån ett medieneutralt perspektiv och kulturarbete i skolan har blivit 

ett allmängods för att utveckla skolarbetet i stort. Estetiska läroprocesser diskuteras i alla 

möjliga förekommande aktiviteter i skola och förskola, där nödvändigheten av ett estetiskt 

ämne inte alltid omnämns. När Myndigheten för skolutveckling i rapporten Kultur och estetik 

i skolan tar upp frågan har man över huvud taget inte beaktat ett ämnesspecifikt perspektiv.46 

Inte heller Kultur och skola-utredningen vid Malmö högskola ägnar de estetiska ämnena 

särskilt stor uppmärksamhet.47 Trots att man framhäver vikten av att ha en skola som har 

kulturarbete som naturligt inslag i det dagliga arbetet och där ordet ”kultur” figurerar i flera 

ämneskursplaner, så tycks de ämnen som av tradition kallas estetiska bli nonchalerade. 

Monica Lindgrens undersökning visar att estetisk verksamhet i skolan används för 

kompensation av tillkortakommanden i teoretiska ämnen, för att balansera de teoretiska 

ämnena och för att göra skolan mer lustfylld. Elevers kompetens inom de estetiska ämnena 

bedöms inte som viktiga i skolan som helhet. Detta skapar också plattformar för helt andra 

typer av lärare inom det estetiska området än de ämnesutbildade; den vuxne som bara har kul 

med barnen, den terapeutiska pedagogen som sätter omsorgen främst, icke-teoretikern som 

kan inta en bekväm särställning i skolverksamheten och så konstnären som i kraft av sin 

autenticitet kan utgöra en större auktoritet än bildläraren. Sammanfattningsvis stärks 

skillnaderna mellan teori och praktik och den estetiska ämneslärarens fokus på sitt ämne 

hamnar i konflikt med övriga lärarkonstruktioner och blir svårintegrerat i skolans 

helhetstänkande.  

Innevarande kursplan i Bild 
Den senast läroplanen för obligatoriska skolan (Lpo 94) trädde i kraft 1994. Läroplanen anger 

skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Förutom detta finns för varje 

enskilt ämne en nationellt fastställd kursplan. Den senaste revideringen av grundskolans 

kursplaner gjordes år 2000. Lpo 94 och kursplanen i Bild uppvisar i vissa avseenden likheter 

med Lgr 80 och i andra avseenden skillnader. Ett exempel på skillnad är synen på 

konstkulturen. Den beskrivs inte längre som en motvikt eller ett alternativ till populär- och 
                                       
45 Lindgren, Monica (2006). Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med 
lärare och skolledare. Göteborg: Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. 
 
46 Myndigheten för skolutveckling (2005): Kultur och estetik i skola och förskola - Rapport avseende uppdrag till 
Myndigheten för skolutveckling att genomföra insatser för att utveckla förskolans och skolans kulturuppdrag. 
 
47 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J a.a.  
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mediekultur, även om den enbart beskrivs i positiva ordalag.48 Vidare finns inga specifika 

beskrivningar av ämnets olika moment eller förslag på hur ämnet ska genomföras. Nu 

förväntas lärare och elever tillsammans lägga upp undervisningen. Den nya kursplanen har 

också en helt annan disposition.49 Under rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen 

tydliggörs hur ämnet bidrar till att målen i läroplanen uppfylls samt hur ämnet motiveras 

utifrån olika samhälls- och medborgarbehov. I avsnittet mål att sträva mot uttrycks den 

inriktning undervisningen ska ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper. De uttrycker 

därmed de kunskapskvalitéer som är väsentliga i ämnet. Ämnets karaktär och uppbyggnad 

behandlar ämnets kärna och specifika egenskaper samt väsentliga perspektiv som kan läggas 

på undervisningen i ämnet. I Mål att uppnå anges den miniminivå av kunskaper som alla 

elever ska uppnå det femte respektive det nionde skolåret. Bedömningens inriktning fungerar 

som en länk mellan kursplan och betygskriterier. Texten ska utgöra ett stöd för läraren vid 

identifieringen av de kvaliteter i kunnandet som ska ligga till grund för bedömningen. I 

Betygskriterierna formuleras vilka kunskaper som krävs för att få betyget Väl godkänt 

respektive Mycket väl godkänt.50  I likhet med kursplanen från 1980 innehåller 1994/2000 års 

kursplan rester av olika ämneskoncept. Karaktären på ämnet kan betecknas som såväl estetisk 

som kommunikativ, individuell och kollektiv, inåtbetraktande och samhällsinriktad, 

traditionellt hantverksinriktad och massmedietekniskt orienterande. Ämnet ska hantera 

bildframställning baserat på seendet och på konstruerade representationer.  

Vad prioriteras i undervisningen? 
Vid den nationella utvärderingen av grundskolan år 1992 ombads bildlärare att göra en 

procentuell fördelning av de fem moment som var formulerade i Lgr 80 . Vid utvärderingen 

2003 formulerades frågan på exakt samma sätt. Resultaten är slående lika, bildframställning 

dominerar undervisningen, till och med något mer vid den senare utvärderingen (60% år 2003 

jämfört med 57% år 1992). När det gäller inriktningen och innehåll i bildarbetet intar den 

handgjorda, personliga och lustbetonade bildframställningen en tätposition. Foto, rörlig bild 

och digital bild förekommer i ganska liten omfattning även där utrustning och kompetens 

                                       
48 Hansson, H och Sommansson, A (1998): Kulturens asplöv. Stockholm: Arbetsgruppen kultur i skolan/Fritzes offentliga 
publikationer, s 23. 
 
49 Marner (2003) a.a., s 34ff. 
50 Skolverket (2000) Kursplan i bild, grundskolans kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes. 
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finns. En förklaring till detta kan vara svårigheten att undervisa i stora grupper inom tekniska 

områden.51 

Sammanfattning 
Tillbakablicken visar att tecknings- och bildämnet genomgått en rad förändringar utifrån 

skiftande teoribildningar. Ämnets syfte har varit varierande; yrkesutbildande, smakfostrande 

och personlighetsutvecklande. Det har också använts som ett aktivt verktyg för elevers 

lärande i andra ämnen. Fokus i bildstudierna har därmed legat på olika tyngdpunkter. I det 

yrkesutbildande ämnet studerades i huvudsakligen de motiv som ska återges. I det 

personlighetsutvecklande ämnet koncentrerades intresset i första hand kring det bildskapande 

barnets kreativitet och personliga utveckling. Det smakfostrande ämnet erbjöd bildning i god 

estetik. Det är under 1960-talet som det höjs röster för ett ämne som lägger sin tonvikt vid 

studier av bilden som fenomen med semiotik som bärande teori. 

Utredningar och diskussioner från 1970-talet och framåt visar att man från skol- och 

kulturmyndigheternas sida vill stärka kulturämnenas roll i skolan men att man inte lyckats 

skapa en stadig pedagogisk kurs som utvecklat de estetiska ämnena. Trots utvecklingen på det 

bildteoretiska området och av den bildpedagogiska utbildningen samt tydliga intentioner från 

riksdag och regering när det gäller kulturarbete i skolan under de senaste decennierna, tycks 

verksamheten i skolan ändå påverkas av oreflekterade synsätt, teorier och värderingar när det 

gäller pedagogiskt arbete med bild och andra konstnärliga uttrycksformer.  

 
MOMENT 2 - ARBETETS FÄLTSTUDIE 
 
Ovanstående teoretiska studie ska spegla den bakgrund ur vilken den samtida 

bildpedagogiken har emanerat och förhoppningsvis tydliggöra ur vilka pedagogiska principer 

som eventuellt kvarvarande ämneskoncept lutar sig mot. Fältundersökningen syftar till att 

klargöra i vilken mån de olika ämnestraditionerna tillämpas i det praktiska arbetet i 

bildsalarna och huruvida bildlärares intentioner med den egna undervisningen också omfattar 

ett medvetet val av ämneskoncept. Pettersson och Åséns avhandling visade att bildämnets 

tilltagande bredd i form av ny teknik samt parallella traditioner och koncept ledde till att den 

enskilde lärarens syn på ämnet och dennes urval blivit avgörande för ämnets innehåll.52 Är 

detta något som kan bekräftas idag eller finns det tendenser till en profilering av ämnet åt det 

                                       
51 Marner (2003) a.a. s 73f 
52 Pettersson – Åsén a.a. 
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ena eller andra hållet? Följande avsnitt är en kortfattad summering av intrycken från varje 

fältbesök.  

Bearbetning i ett första steg 

Sammanfattning av och reflektioner kring fältstudiebesök hos Maj  
- bildlärare i nordvästra Storstockholm, examinerad 2000, inriktning Design, född 1976. 

Maj uttrycker att Maj har som ambition att ha en bildkommunikativ undervisning. Hon har ett 

tydligt bildkommunikativt anslag i sin undervisning med åk 7 på hösten, då hon träffar 

eleverna första gången. Hon tar då upp olika typer av bilder, var de finns, vad vi har bilder till 

osv. Bildanalys förekommer i årskurs 7, 8 och 9 efter analysmodeller som i huvudsak är 

semiotiska. Det finns dock en tendens att det ”språkliga” i undervisningen uteslutande sker i 

teoretiska former, när eleverna skriver analyser och när Maj har genomgångar med 

bildvisning och ”pratar” om olika saker som hon uttrycker det. Hon tycker också att det är 

svårt att genomföra bilddiskussioner med eleverna och saknar verktyg för hur det ska 

genomföras. Hon uttrycker det själv på följande vis i sina svar på de skriftliga frågorna: 

”Som nyutexaminerad bildlärare med siktet inställt på att jobba på gymnasiet låg min 

teoretiska nivå långt över vad en vanlig högstadieelev mäktade med. Jag lyckades inte få 

mina elever att resonera på det spännande intellektuella sätt som jag hoppats vilket gjorde 

att jag tappade sugen för bildsamtal”. 

Trots Majs intentioner uppstår det glapp mellan de bildkommunikativa intentionerna, de 

bildspråkliga teorierna och det som eleverna faktiskt får göra i det praktiska arbetet.  

Undervisningen är till stora delar en ”uppgiftskultur” med stramt reglerade uppgifter vilket 

prioriterar ett görande framför ett tänkande, även om dessa inte kan åtskiljas helt. Elevernas 

arbetsuppgifter tenderar också att hamna inom ramen för den tekniskt-mimetiska traditionen. 

Maj har en strävan att ge eleverna ”grunder” eller ”baskunskaper” som sedan ska användas 

för mer språkliga och personliga uttryck. Dessa grunder visar sig, till stor del, vara ren 

färdighetsträning i avbildning; porträtt, figurteckning, stilleben, perspektiv, färgblandning, 

geometriska former osv.  Eleverna får göra en mängd olika övningar som ska förbereda dem 

för den ”stora” uppgiften. Men även denna tenderar att bli teknisk och avbildande. 

Undervisningen leder aldrig fram till problematiseringar där eleverna på allvar får arbeta med 

bildutsagor som angår dem. Det förekommer dock vissa ”andningshål”; de ges bland annat 

möjlighet att välja ur det sortiment av förlagor och exempel som ska utgöra grund för fortsatt 

arbete. Eleverna har också relativt stort utrymme för egna idéer i vissa uppgifter, till exempel i 

arbetet att göra en reklambild av en konstbild, att utforma en logotyp och en förpackning till 
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ett, av läraren, påhittat företag och att illustrera valfri text i akvarellteknik. Designuppgiften i 

nian, att utforma en stol, erbjuder stora möjligheter att utforma något eget, vilket en del elever 

har gjort medan andra helt enkelt kopierat stolar som fanns bland Majs ursprungliga exempel. 

Seriearbetet i åttan är, så som jag uppfattade det, det arbete där eleverna mest kan komma till 

tals på egna villkor. 

Det saknas till stora delar ett ungdomskulturellt perspektiv i undervisningen. Det mesta styrs 

av läraren i en iver att förmedla det som denne vill säga, inte det som eleven kunde få 

möjlighet att uttrycka utifrån egna erfarenheter. Maj upplever att många av hennes uppgifter 

är svåra för eleverna; instruktionerna är svåra att förstå eller också förstår eleverna inte 

andemeningen med arbetet, som hon uttrycker det. 

       
Övning inför stilleben, åk 7               Stilleben, åk 7, efter Philip von Schantz 

 

Sammanfattning av och reflektioner kring fältstudiebesök hos Lova  
- bildlärare i Storstockholm, examinerad 1981, född 1945. 

Lova är en erfaren bildlärare och en dynamisk och färgstark person. ”Färgstark” är också en 

bra benämning på hennes bildundervisning. Elevernas uppgifter präglas av färg och 

expressivitet och består till en stor del av måleri med modernistiska förtecken men även inslag 

av en och annan uppgift med bildkommunikativ karaktär. Lovas ambition är att utveckla 

elevernas fantasi och kreativitet och få dem att ”komma loss”. Hon lägger också en stor 

betoning på elevernas personlighet och skiftande förutsättningar för att lyckas med detta. 

Någon särskild årskursplanering finns inte. Lova berättar att hon skiftar uppgifter mellan 

årskurserna och har ofta samma uppgifter för alla årskurser. Däremot kan de ha lite olika 

utformning från gång till gång (pointillism ett år – en annan ism ett annat år) också för att 

Lova själv ska få variation, som hon uttrycker det. Hon har också samlat en mängd olika goda 

exempel på hur man kan lösa olika uppgifter i ett pärmsystem. 
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Det framgår tydligt att undervisningen saknar inslag av bildtekniska och instrumentella 

övningar som till exempel perspektivritning. Lova anser att det är slöseri med tid att låta 

ungdomar hålla på med sådant. Det räcker med att visa något exempel ur böcker. Det finns 

dock en hel del avbildande uppgifter i Lovas undervisning; självporträtt, stilleben och 

landskap. Ofta byggs dessa uppgifter sedan på med en fortsättning med inriktning mot 

expressivitet, överdrift, kolorism och känsla.  

                                      
Övning med komplementfärger                           Stilleben i pointillism 

 

Lova är en stor motståndare till bildarbete vid dator. Hon menar att kvalitén på elevernas 

bilder sjunkit märkbart i och med datorns utökade användning i skola och hem: ”…på själva 

kreativiteten och bildspråket hos elever idag…just i år har jag märkt en stor skillnad. Och jag 

vet varför./---/Datorn. Nu kommer den första kullen som faktiskt inte har hållit i en penna 

eller i en färgpenna eller i en pensel, absolut inte. Jag menar, det finns ju nästan inga ungar 

som har färg hemma, jag har ju sagt att snart går jag hem till era föräldrar och kräver det, få 

papper och färg. Under alla 25 år jag jobbat här, är det första gången jag märker ett sorts 

handikapp när det gäller att uttrycka sig själv”. 

Lova lägger stor tonvikt vid teman. Hon arbetar med teman som Dalahästen, Det som finns i 

rummet, Djur i rörelse men även teman som bygger på Lovas personliga historier och 

erfarenheter. Eleverna har förhållandevis stor yttrandefrihet i meningen att de själva utformar 

sitt bildinnehåll under olika temaparaplyer. Men Lova betonar också att elevernas sätt att 

tolka temat ska vara ”seriöst” och måste granskas och godkännas av henne. Bilder som ska 

sättas upp i skolans allmänna utrymmen genomgår en hårdare granskning utifrån vad som 

”går för sig”. I arbetsuppgifter av mer bildkommunikativt slag berättar Lova att hon idag 

övergett en del av de krav hon tidigare haft, till exempel att eleverna lär sig seriens 
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berättarspråk. Idag tycker hon att det är viktigare att eleverna ”kommer loss” än att det blir 

serietekniskt ”snyggt”. Detta gäller också arbete med propagandabild som Lova istället har 

utformat som ”skvaller” under friare former. De arbetsuppgifter som förenar bildspråkliga 

kunskaper med uttrycksfrihet är de kontextövningar Lova genomför i uppgifterna där eleverna 

målar en paradisfågel eller en dalahäst i nytt och eget sammanhang.  

Sammanfattning av och reflektioner kring fältstudiebesök hos Aida  
- bildlärare i Storstockholm, examinerad 1972. 

Att lyssna på Aida är som att uppleva ett tomtebloss som brinner och slocknar och sedan 

brinner igen. Även hennes undervisning kännetecknas av en viss ”tomteblosskaraktär”. Aida 

tycker själv att det är ett under att hon blev lärare. Hon blev underkänd i metodik under 

utbildningstiden och ingen i hennes närhet trodde på hennes yrkesval. Under utbildningstiden 

och de tidiga åren var hon fast övertygad om hon inte skulle klara jobbet. Men via en 

skolledartjänst under en period har hon lyckats utveckla en tillit och en respekt från övriga 

arbetskamrater som har varit bra för hennes självkänsla. Hon är nu bildlärare på heltid igen. 

Aida arbetar på en skola som har temainriktat arbete för varje årskurs och har en kulturprofil. 

Hon undervisar själv i årskurserna sex, sju och nio och har Elevens val i årskurs åtta. Hennes 

ambition är att fånga eleverna i årskurs sex och väcka deras intresse för bildämnet på ett 

lustfyllt sätt.  Därför satsar hon på uppgifter och större projekt i som ska kännas roliga. Skolan 

är välutrustad avseende digitala medier men all digital bildframställning inklusive rörlig bild 

sker inte alltid inom ramen för bildämnet på skolan. Aida får anpassa sina insatser i 

gestaltande profilkurser till tjänstefördelningen till skolan, vilket hon inte är helt nöjd med.  

Ett exempel på utmärkande och utåtriktade arbeten i Aidas undervisning är ett stort 

gardintryckningsarbete som hon genomfört med årskurs sex. Här har Aida satsat en hel del 

energi och kraft utanför sin egen undervisningstid för att kunna genomföra och slutföra 

projektet. Hon berättar också om ett annat ambitiöst projekt, att gjuta utemöbler i betong till 

skolgården, som tyvärr inte kunde genomföras mer än till skisstadiet. Hon gjorde också ett 

designprojekt för ett antal läsår sedan som hon är mycket nöjd med. Aida anser att 

skolvärlden är alldeles för fyrkantig för att man ska kunna göra intressanta saker med 

eleverna, samtidigt som hon tycker att den egna skolan är helt underbar just därför att man har 

temaperioder då det vanliga schemat bryts upp.  

I övrigt berättar Aida mycket knapphändigt om sin undervisning. Hon beskriver själv hur 

energin går upp och ner och när det är lågenergiperiod får eleverna göra stilleben och 

självporträtt med blyerts på papper. 
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Gardintryck med åk 6                                                         Stillebenteckning åk 9 

Aida beskriver sig själv som en ganska ostrukturerad person men gör det med glimten i ögat. 

Hon har till exempel kommit på att eleverna kan göra bildmappar så att de själva kan hålla 

reda på sina bilder. En för henne helt ny idé, vilket är ganska intressant. 

Sammanfattning av och reflektioner kring fältstudiebesök hos Cajsa  
- bildlärare i Storstockholm, examinerad 2003, magisterexamen 2004. 

Det som framträder tydligt vid mitt besök hos Cajsa är att hon befinner sig i en fas av 

ämnesutveckling och inte riktigt vet hur hon ska hantera de krav och förväntningar som ställs 

från såväl skola som styrdokument. Hon försöker också på olika sätt att anpassa sin 

undervisning så att den ska fungera ihop med de teman som beslutats på skolan. Det tycks 

också förekomma en del konkurrens ämnen emellan i de temaarbeten som skolan ska 

genomföra. Cajsa tycker till exempel att slöjdämnet lagt beslag på sådant som bildämnet 

borde ta ansvar för. Hon är förhållandevis nyanställd och arbetar utifrån sin föregångares 

bildplanering vilken hon inte känner sig helt bekväm med.   

Skolan arbetar tematiskt och bildarbete betraktas som en redovisningsform vid sidan av andra 

former. Begreppet ”redovisningsform” har också anammats av Cajsa i bildundervisningen. I 

arbetsuppgiften att gestalta en känsla ska eleverna redovisa detta i foto, collage och ytterligare 

tre tekniker. Huruvida Cajsa tar upp olika teknikers differentierade uttrycksmöjligheter 

framgår inte av vårt möte. Hon uttrycker sig så här: ”Det här är ett annat tema som 

blev…som heter Känslor. Det handlade i alla fall om att göra en känsla, att dom skulle vara 

till exempel ledsen, sur, svartsjuk och sen fick dom olika redovisningsformer att välja mellan, 

ett av dom var det här fotot. Man skulle kunna sen…redovisa och sen skulle betraktaren 

förstå vad man hade valt att göra”.  
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En känsla i fotografisk redovisningsform, åk 8                              Centralperspektiv med digitalt ritprogram, åk 7 

 

Det tydligaste bildkommunikativa inslaget hos Cajsa är filmundervisningen då eleverna får 

träna på bildutsnitt genom att klippa ut och klistra bilder i ett kompendium och därefter göra 

film inom en genre samt analysera en tv-såpa. Cajsa är också den enda av informanterna som 

har digital bild i undervisningen. Eleverna i nian gör ett CD-omslag till egen musik med 

Photoshop. Elever i sjuan med svag motorik får också göra en perspektivuppgift med ett 

digitalt ritprogram. 

Cajsa vill gärna att eleverna ska reflektera över vad som är konst. Hon har dock uteslutande 

teoretisk undervisning i konstnärliga epoker. Eleverna arbetar gestaltande utifrån en konstbild 

(Munchs Skriet) vid ett tillfälle i färgläran då eleverna fyller i bilden med färger utrivna från 

veckotidningar.  

Inslaget av ungdomskultur är tydlig i Cajsas undervisning jämfört med övriga informanters. 

Hon visar exempel på flera arbetsuppgifter där eleverna ges möjlighet att utforma sina bilder 

utifrån egna erfarenheter, tankar och idéer. 

Sammanfattning av och reflektioner kring fältstudiebesök hos Sam  
- bildlärare i Storstockholm, examinerad 1998. 

Ett framträdande drag hos Sam är nyfikenheten på och längtan efter nya sätt att undervisa på 

och lusten att bli bättre som bildlärare. Han är självkritisk och ställer sig till stor del frågande 

inför sitt eget sätt att undervisa. En stor önskan från Sams sida är att få ett år ledigt och bara 

åka runt och titta på hur andra bildlärare arbetar, så att han kan få lite nya idéer. Han har 

arbetat med likartade uppgifter under flera år och blir entusiastisk när han berättar om ett nytt 

upplägg som fungerat bra. Lika nedstämd blir han över arbetsuppgifter som inte fungerat på 

grund av att eleverna inte förstått eller förmått lösa det problem han presenterat. Ett exempel 

på sådana arbetsuppgifter är polariserande reklambilder, av vilka han visade några resultat 
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från tidigare år. Sam vill att eleverna ska tycka det är roligt i bildämnet och han tar ibland 

chansen att, utifrån elevernas idéer, vidga deras möjligheter att lösa arbetsuppgifter på ett 

annat sätt än vad han bestämt från början, men känner själv en viss otillräcklighet när det 

gäller att tänka nytt. Sams instruktioner till de uppgifter hans elever arbetar med präglas av en 

exakthet avseende hur de ska genomföras, till exempel att klippa ut ett träd i silhuett och 

klistra på en bakgrund målad med två färger. Samma exakthet avspeglas också i det exempel 

på betygssättning i figurteckning som Sam visar, där ett förväntat resultat i bild representerar 

varje betygssteg. 

Sam har nu fått en bildlärarkollega som gjort att han nu upptäcker nya arbetsmetoder och, inte 

minst, en möjlighet att få diskutera kunskapskvalitéer i bildämnet, vad som ska bedömas i 

bildarbetet och hur det ska bedömas. Sam önskar att han hade utrustning för att arbeta med 

digitala medier men försöker utifrån de resurser som finns skapa en undervisning med 

teknikvariation; teckning, måleri, collage, bildmontage, torrnålsgrafik och arbete med lera.   

      
Träd mot färgglad bakgrund, åk 6                                              Med Warhol som förebild, åk 9 

Bearbetning i ett andra steg och sammanställning av materialet 
Det framgår tydligt att alla informanter vill ha arbetsuppgifter som främjar elevernas och den 

egna tillfredsställelsen över, trivseln med och engagemanget i bildarbetet. Vardagsarbetet i 

bildsalen är många gånger tungt med många och stora klasser, därför måste arbetet kännas 

genomförbart och ligga på en rimlig nivå för såväl lärare som elever. Lova, Aida och Cajsa 

uttalar också tydligt att de ändrar i planeringen från år till år och varierar sina uppgifter 

beroende på klassernas storlekar och sammansättningar. Vid besöket hos Lova var det svårt 

att urskilja hur arbetet varit strukturerat mellan årskurserna. Hon hade före besöket tagit fram 

massor med exempel på arbetsuppgifter som härrörde ur olika årskurser från olika läsår som 

hon ville visa och berätta om. Under mötet framgick också att alla hennes klasser ibland får 
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göra samma sak samtidigt av praktiska skäl. Därav den mindre mängden presenterade 

arbetsuppgifter från Lova (se bilaga 2 och statistik i slutdiskussion). 

Överraskande nog talar informanterna mycket litet om ramfaktorernas inverkan på 

möjligheterna att genomföra olika sorters arbeten även om det finns enstaka inslag av 

otillfredsställelse över att man inte kan arbeta med vissa tekniker i helklass. Den allmänna 

inställningen tycks vara att man försöker se vilka möjligheter som i realiteten finns utifrån 

ekonomi och klasstorlekar.  

Vid mina besök har jag mött stolthet och glädje över lyckade resultat och den bekräftelse som 

man får i sitt arbete från de elever som engagerar sig i ämnet bild och som lyckas bra med 

sina uppgifter. Lova och Cajsa arbetar också kontinuerligt med att sätta upp elevarbeten i 

skolans övriga lokaler. 

Arbetsuppgifternas tematiska innehåll  
Den tematiska/innehållsmässiga aspekten på undervisningen har en dominerande roll hos 

Lova, Cajsa och Aida. På Cajsas och Aidas skolor formuleras undervisningsteman centralt, de 

ser bägge nödvändigheten av att omformulera och anpassa temat till bildundervisningen, även 

om det inte gjorts fullt ut. Exempel på teman som kan löpa under ett läsår är ”Tellus”, 

”Kommunen” och ”Människan”. ”Etik och moral”, ”Andra världskriget” och 

”Matematik/NO” är exempel på temaveckor. Samtliga informanter uttrycker en vilja att 

samarbeta med andra ämnen i skolan, samtidigt som flera också uttrycker en viss tveksamhet 

om vilken roll bildämnet kan få i dessa samarbetsprojekt. I ett fall där bildundervisningen 

arbetat med ett centralt skoltema betecknas bildarbetet som en ”redovisningsform”. Det 

förekommer också mer eller mindre öppna och tolkningsbara teman som ska problematiseras i 

bildundervisningen, till exempel ”Känslor” och ”Identitet”. Lova visar en mer intuitiv 

beredskap att formulera teman för bildarbetet, ofta baserade på hennes egna upplevelser och 

erfarenheter. Maj och Sam formulerar teman som är direkt kopplade till elevernas 

arbetsuppgifter, till exempel ”Kropp i rörelse” och ”Träd mot färgglad himmel”. 

Specifika kunskapskvalitéer 
Ingen av informanterna uttrycker tydligt kunskapsmålen eller syftet med de genomförda 

arbetsuppgifterna. Sam säger vid ett tillfälle ”idén med det hela” och Maj formulerar det som 

”poängen med arbetet”. Vid en granskning av materialet med ”kunskapsglasögon” kan man 

dock avläsa följande förhållandevis klart uttalade kunskaper i och om bild som eleverna ska 

tillägna sig i arbetet: Människokroppens proportioner och rörelse, att se, skillnaden mellan 

collage och montage, tekniker för bildframställning, att bli kreativa med handen, utveckla 
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fantasin, kalla och varma färger, färgblandning, perspektivregler, traditionella tekniker, 

bildutsnitt, antiken, modernismen, Photoshop, allmänbildning på bildområdet och kunskap 

om en konstnär. Utöver dessa kunskaper framhävs kompetenser som har med elevernas 

allmänna utveckling att göra: Att kunna föra samtal, träna koncentrationsförmågan, skriva för 

hand och uppöva motorik. Ingen nämner något om den bildsemiotik som varit bärande 

teoribildning under Lovas, Majs, Aidas och Sams utbildningstid. Några exempel på bildanalys 

presenteras dock.  

Sam tar upp en diskussion om svårigheten att veta vad det är man egentligen bedömer vid 

betygssättning. Som det nu fungerade ansåg han att det blev de egna estetiska värderingarna 

som styrde betygssättningen, det vill säga det som är ”bra” respektive ”mindre bra”. I 

samband med att han fått en bildlärarkollega och därmed fått en samtalspartner, försöker han 

nu att begreppsliggöra det som ska värderas och bedömas. I materialet framkommer också fler 

exempel på hur man använder kvantitativa kriterier i brist på kvalitativa, det vill säga att 

eleven måste prestera något mer för att få ett högre betyg. 

Undervisningsmetoder 
Fyra av fem informanter uttrycker ett stort behov av att kunna utveckla sitt sätt att undervisa, 

särskilt mot bakgrund av att flera uppgifter upplevs som svåra av många elever. Det är 

problematiskt när eleverna inte förstår uppgiften eller helt enkelt inte har förmåga att lösa den 

utan mycket hjälp, vilket resulterar i bristande koncentration och en ökad stökighet i bildsalen. 

Samtidigt framhålls på flera håll den enskilde elevens förmåga att lösa arbetsuppgifterna på 

ett eget sätt som viktigt. I min studie ges bara två exempel där elever har samarbetat på ett 

påtagligt sätt (arbete med film). I övrigt sker arbetet individuellt.  

Paradoxalt nog blir Aida och Sam överraskade av att arbetet går så mycket bättre, när de har 

konkretiserat sina uppgifter och formulerat tydliga problem som kan lösas på ett individuellt 

sätt. Elevernas koncentration ökar och resultatet blir bra. Aida uttrycker en stor 

tillfredställelse över den (”enda”) gång undervisningen lyckats kombinera tydliga 

kunskapskvalitéer med ett tydligt gestaltningsproblem. Att resultatet blev så bra anser hon 

dock beror på att eleverna var särskilt ”intellektuella” och ”duktiga” vid detta tillfälle och 

berodde inte alls på hennes egna insatser. Sam beskriver hur eleverna ”på något sätt har fattat 

koden” men har ingen förklaring på hur detta har skett. Han beskriver också hur en elevs sätt 

att lösa en uppgift gett honom nya idéer till hur arbetet skulle kunna utvecklas och göras mer 

intressant.  Ingen av informanterna ger uttryck för att de låter eleverna tolka resultatet av sitt 

arbete och på så sätt lyfta fram kunskaper om gestaltning, innehåll och specifika uttryck i sina 
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bilder. Exempelvis har Maj medvetet slutat att föra samtal om bilder därför ”att eleverna inte 

kan det”, som hon uttrycker det. ”Det blir mest jag som pratar”, säger hon vidare. 

 

Aida och Cajsa arbetar med rörlig bild i undervisningen. Vid Aidas skola genomförs så 

kallade kulturkurser där alla elever får undervisning i rörlig bild med olika ämneslärare. I de 

fall där undervisningen genomförs av andra än bildlärare beklagar Aida att det inte blir någon 

riktig genomgång av den rörliga bildens berättarstrukturer. Cajsa använder också foto och 

digital bild (Photoshop och Painter) som uttrycksmedier i undervisningen.  Hon menar att 

arbete vid dator kan motivera de motoriskt svaga och låter dem därför byta ut penna och färg 

mot ett digitalt ritprogram i en perspektivuppgift. Lova däremot, uttalar ett klart motstånd mot 

arbete vid dator vilket hon menar förstör elevernas kreativitet. Alla använder konstbilder på 

olika sätt i sin undervisning. Cajsa gör det i föreläsningsform, Lova har konstbilder som 

ständigt inspirationsmaterial, Sam låter eleverna använda Andy Warhol som utgångspunkt i 

en uppgift och Cajsa, Lova, Maj och Sam låter eleverna kopiera konstbilder. Aida kommer att 

använda konstbilder som eleverna ska ha som inspiration för självporträtt men hon vet ännu 

inte riktigt hur hon ska göra. Cajsa, Maj och Aida uttrycker att de har svårigheter att integrera 

konstbilden på ett naturligt sätt i sin undervisning. Ingen av informanterna arbetar med den 

samtida konstens uttrycksformer. Konstböcker finns hos alla fem och används som inspiration 

för olika typer av arbeten. Ingen använder specifika läroböcker för bildämnet. 

 

SLUTDISKUSSION 
 
Det finns mycket i min studie som pekar mot att utformningen av bildämnet görs av den 

enskilde läraren och dennes ämneskoncept. Stoffmängden i bildämnet för grundskolan, det 

vill säga material och tekniker, kunskaper om vad som kan gestaltas och hur det kan gestaltas, 

är så gigantiskt att det ena ämnet omöjligt kan bli det andra likt. Läromedel som strukturerar 

ämnet finns men används inte av studiens informanter. Studien uppvisar fem bildämnen, som 

visserligen har sina likheter men som i huvudsak präglas av sina olikheter. De representeras 

av fem olika bildlärarkaraktärer som arbetat under olika långa perioder och därmed haft olika 

tidsrymder att utveckla sina ämnen på. Samtliga, utom möjligen Lova, uttrycker på ett eller 

annat sätt att de har svårigheter med att strukturera sitt ämne eller utforma arbetsuppgifter 

som fungerar för eleverna. Cajsa är den som arbetat kortast tid och hon har sökt trygghet i sin 

föregångares planering men vill utveckla något eget. Sam har arbetat sedan 1998 men visar 

tydligt att han har tröttnat på sina upplägg och vill ha nya idéer. Maj har visserligen en mycket 
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genomtänkt struktur på sin undervisning men uttrycker också en besvikelse över att eleverna 

inte klarar att arbeta med de arbetsuppgifter hon presenterar. Aida säger uttryckligen att hon 

drabbas av trötthet emellanåt och presenterar då uppgifter av skåpmatskaraktär. Lova avviker 

i detta avseende. Hon har arbetat över 25 år som bildlärare och har en uppsjö av olika 

tecknings- och måleriuppgifter som hon presenterar för varierade årskurser.  Lova har också 

utvecklat en bestämd uppfattning om Bild som ett kreativitets- och personlighetsutvecklande 

ämne. Hon anammar den konstpsykologiska traditionen utan omsvep och kan också, i kraft av 

sin egen personlighet och erfarenhet, hävda dess betydelse.  

 

Alla, även här med undantag av Lova, upplever en viss ensamhet i sin yrkesutövning. 

Timplanen för Bild förutsätter i regel inte mer än en bildlärare på en normalstor grundskola 

samtidigt som övriga lärare och skolledare ofta saknar en förståelse för ämnets betydelse. 

Detta är ett generellt problem; skolan prioriterar inte ämnet Bild och menar inte heller att 

eleverna ska ha specifika kunskaper i ämnet53. Bildläraren ska oftast ensam och utan stöd av 

läromedel konkretisera, problematisera och metodisera den statligt formulerade kursplanen i 

bild. Som ensam lärare har man dessutom alla klasser i de högre årskurserna vilket ställer 

stora och löpande krav på förberedelse och planering av undervisningen.54 Man måste ha 

idéer om vad alla klasser ska göra när de kommer till bildsalen.  

Ensamheten genererar ett behov av samarbetspartners bland skolans övriga lärare men även 

en tveksamhet. Konkurrenssituationer ämnen emellan kan uppstå, det visar sig inte minst hos 

Cajsa vars ämnesövergripande teman är bestämda centralt på skolan och där elevernas 

arbetsövningar i bild är utformade sedan tidigare. Till exempel gör man enpunktsperspektiv i 

tema Kommunen och antika mönster i tema Antiken. Studien stödjer alltså det som de flesta 

utredningar om skolprojekt där estetiska ämnen varit inblandade. Risker finns att de 

genomförs med ett oreflekterat synsätt på dessa ämnen.55 Ser man generellt på bildämnets 

betydelse i skolan utkristalliseras en skolkultur som format bildundervisningen till en 

förhållandevis kravlös verksamhet jämfört med mer teoretiska ämnen i den treämnesskola 

som siktar in sig på godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Skolan domineras av 

träningslogik och skriftliga kunskapsformer och där karaktären på estetiskt arbete kan 

beskrivas som en verksamhet för att tillfredsställa individuella konstnärliga behov, 

                                       
53 Marner  (2006) a.a.  
54 Läromedlens roll i undervisningen - Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och 
samhällskunskap, Rapport 284, Skolverket (2006), s 47 
 
55 Aulin-Gråhamn/Thavenius (2003) a.a. 
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åstadkomma personlighetsutveckling eller bidra med trevliga vitamininjektioner under 

skoldagen.56 

 

Materialet visar tydligt att svårigheten att formulera arbetsuppgifter och utarbeta 

arbetsmetoder som eleverna förstår och sedermera klarar av att genomföra är genomgående. 

Även Lova gör detta men lägger till skillnad från de övriga orsaken i elevernas etnicitet. 

Generellt kan man avläsa att problemet är dubbelbottnat. Eleverna tycker att arbetsuppgifterna 

är svåra och läraren tycker att det är svårt att förklara. En slutsats är att man tenderar att 

förenkla och strama åt uppgifterna mer och mer så att inga missförstånd ska uppstå. 

Avbildningsproblem regleras med hjälp av stenciler så att eleverna vet exakt hur det ska se ut 

vilket förekommer hos Maj och Sam. Andra exempel är ”Träd mot färgglad himmel” hos Maj 

och kopiering av konstbilder vilket förekommer hos samtliga. Men det framgår också att 

eleverna många gånger får kämpa med uppgifter utan uttalad metod som därför automatiskt 

blir avbildande till sin karaktär. Det förekommer också exempel på en för eleverna nästan 

total frihet runt ett tema där de både får formulera sitt gestaltningsproblem och lösa det. Ett 

exempel på detta är den svartvita uppgiften Hur känns det att vara kränkt? hos Cajsa. I alla 

dessa varianter, utom möjligen hos de allra mest styrda uppgifterna, blir naturlig begåvning 

elevens största tillgång.  

Ett slående och tydligt resultat av undersökningen är att inte bara de renodlat avbildande 

arbetsuppgifterna kan hänföras till den teknisk-mimetiska traditionen. Även de som vid en 

första anblick kan definieras som bildspråkliga eller konstpsykologiska tenderar att förvandlas 

till avbildningsproblem på grund av metodbrist. Man formulerar en arbetsuppgift och låter 

sedan eleven lösa detta problem efter sin förmåga. Och förmågan varierar vilket också 

bekräftas tydligt av såväl Maj, Sam som Aida. Ansvaret för att färdigheter utvecklas i Bild 

ligger mer hos eleverna själva än hos läraren. 

 

Det insamlade materialet omfattar 91 olika arbetsuppgifter (10 från Aida, 15 från Lova, 22 

från Cajsa, 24 från Maj och 20 från Sam). Av dessa är 85 gestaltande och praktiska uppgifter. 

Cajsa har tre bildanalys- eller tolkningsuppgifter, Maj har två och Sam har en. Av de 

gestaltande uppgifterna är drygt hälften (51%) renodlade teknisk-mimetiska uppgifter såsom 

porträtt, figurteckning, stilleben, perspektiv och bildarbete utifrån förlagor. 26 arbetsuppgifter 

kan betecknas som bildspråkliga/bildkommunikativa (31%). De omfattar såväl konst, design 

                                       
56 Saar (2005) a.a. 
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som massbild. 16 uppgifter har tydlig konstpsykologisk prägel (19%). Läser man däremot 

materialet utifrån vilka arbetsuppgifter som omfattar potentiella avbildningsproblem så är det 

62 stycken (74%). Antalet arbetsuppgifter som innehåller tekniker och metoder som kan 

reducera antalet mimetiska problem är 12 (14%). Då inräknas digitala tekniker, foto, film, 

silkscreentryck, collage och bildmontage. Intressant i sammanhanget är att samma uppgift 

genererar helt olika resultat beroende på ämneskoncept. Här är två exempel som bägge 

betecknas som ansiktsövningar. Övningen hos Maj utförs med stencilförlaga. Hos Lova finns 

inga krav på korrekta proportioner, däremot så många färger som möjligt. 

                     
Ansiktsövning hos Maj                                           Ansiktsövning hos Lova 

 

Den höga förekomsten av tekniskt-mimetiska uppgifter och övningar kommenteras inte 

nämnvärt av informanterna. De ses som ett naturligt inslag i undervisningen. Maj betraktar 

dessa studier som ”grundkunskaper” som alla måste ha för att sedan kunna göra bilder ”på 

riktigt”. Fler slutsatser kan dras utifrån att denna tradition dominerar. För det första är det att 

detta är informanternas sanna övertygelse att avbildning och mimetiska övningar är absolut 

nödvändiga i skolans bildundervisning. För det andra är det att avbildande uppgifter alltid har 

funnits inom bildpedagogiken. De är igenkännbara och lätta att definiera som tillhörande 

bildämnet. För det tredje är avbildande uppgifter lätta att formulera och presentera. 

Urvalsfrågan inskränker sig till teknik och vad som ska avbildas och här kan man nyttja såväl 

gamla välkända motiv som nya. För det fjärde underlättas bedömningsarbetet. Det är lätt att 

urskilja vilka elever som bäst lyckas med att återge det ögat ser. För det femte har avbildande 

övningar en viss disciplinerande karaktär. Alla sitter förhoppningsvis på sin plats och 

koncentrerar sig på det som ska avbildas. Bildpedagogikens avbildningstradition är ett arv 

från såväl J H Pestalozzis som Adolf Stuhlmanns dagar. Mycket tyder på att historien 

upprepar sig samt att man inte önskar eller har svårt att hitta en framkomlig väg ur detta arv. 
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Kursplanen i bild är, som tidigare diskuterats, en kombination av olika ämneskoncept  och 

saknar enhetlighet.57 Detta ställer höga krav på det genomtänkta urvalsarbete som lärare måste 

göra för att alla elever ska, under begränsad tillgång på tid, få en bildundervisning med både 

bredd och djup. Undersökningen visar trots detta att arbeten som kretsar kring avbildandets 

problematik dominerar undervisningen. Digitala tekniker och andra medier förekommer i liten 

omfattning. Och såsom Nationella utvärderingen visar domineras undervisningen av 

bildframställning. Men i ett ämne där eleverna förväntar sig, och många gånger längtar efter, 

att få göra något med händerna, ligger det naturligtvis närmare till hands att utforma praktisk 

än teoretisk undervisning. Ett problem i sammanhanget är hur uppgifterna, inklusive de som 

kan betecknas som bildspråkliga/bildkommunikativa, är begreppsliggjorda och 

metodutformade.  Av intervjumaterialet framgår att många uppgifter, även de bildspråkliga, 

genomförs genom att man tittar på och pratar om bilder av den aktuella karaktären. Därefter 

får eleven arbeta med sin egen bild. Det betyder dock inte att arbetsuppgifter som inte är 

begreppsliggjorda eller metodutformade på ett tydligt sätt saknar kunskapskvaliteér. Utifrån 

ett bildspråkligt/bildkommunikativt perspektiv kan jag se att flera och varierade 

kunskapskvalitéer kan genereras ur vissa delar av den undervisning som informanterna 

berättat om. Några exempel på detta är olika typer av kontextproblem, formgivning utifrån 

målgruppsanalys, narrativa strukturer i berättande, retorik i reklam och propaganda. Dilemmat 

ligger snarare i att dessa arbetsuppgifter inte begreppsliggjorts på ett tydligt sätt och att 

eleverna därmed inte riktigt förstår vad de egentligen lär sig. Om man heller inte låter 

eleverna tolka resultatet av sina ansträngningar så har ytterligare en möjlighet att lyfta fram 

kvalitéer kring innehåll och uttryck gått förlorad. På min direkta fråga om hur mina 

informanter vill karaktärisera de kunskaper som ska utvecklas i undervisningen, så får jag 

svar som: ”Kreativitet, fantasi, skapande med glädje” (Lova), ”Att kunna uttrycka tankar, 

känslor och idéer i bild. Att förstå hur bilder påverkar och kommunicerar” (Cajsa), ”Att 

tolka, förstå, framställa och använda bilder” (Maj), ”Förmåga, förståelse, lust, fritt 

tänkande” (Sam). Här finns både överensstämmelser och skillnader mellan dessa svar och 

intervjuerna. Mycket av deras berättelser pekar dock på att undervisningen formuleras i 

termer av ett görande och inte ett lärande. Därav också de problem som framkommit om 

betygssättning. Om läraren saknar begreppsapparat för att formulera sig i termer av lärande i 

undervisningen så saknas dessa begrepp också för att formulera underlag för bedömning av 

och betygskriterier för förståelsekunskaper . I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 

                                       
57 Marner (2003) a.a. s 23 och 38 
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ämnesrapporten i Bild, kan man se att elevers uppfinningsförmåga (fantasi och djärvhet), 

deras undersökande arbete (envishet och tålamod), behandlingen av färg, form och 

komposition intar toppnoteringarna när det gäller lärares mest betydelsefulla kriterier vid 

bedömning av elevarbeten. Dessa kriterier är tätt följda av elevens förmåga att nå ut med sitt 

budskap, elevens förverkligande av sin intention med arbetet, förmågan att utnyttja förebilder 

och förmåga till självvärdering.58 Detta är kriterier som i första hand siktar in sig på de 

praktiska processerna, de flesta är också tillämpbara på vilket skolämne som helst. Det finns 

också här en tendens till att ansvaret för att kriterierna uppnås ligger på eleven själv. Om man 

hårdrar resonemanget kan man säga, att om där inte finns en tydligt formulerad arbetsmetod 

för eleven, så ansvarar eleven själv för sin kreativa utveckling genom att fullgöra 

arbetsuppgifterna efter den förmåga han eller hon redan besitter.  

Det handlar alltså i hög grad om språket med vilket man formulerar sin undervisning samt om 

arbetsmetoder som gör arbetet tillgängligt och genomförbart för flertalet av eleverna. Och här 

uppstår nästa dilemma. Om elevens bildspråkliga utveckling betraktas som ett individuellt 

projekt så vill man inte som lärare gå in och styra för hårt. Metodproblemet uppstår i den 

stund det visar sig att flera elever helt enkelt inte klarar att ta det egna ansvaret och driva sin 

egen utveckling. Samtidigt visar det sig att tydliga ramar och metoder för gestaltning i 

kombination med öppenhet för barn och ungas egna erfarenheter kan vara det som genererar 

den individuella variation som eftersträvas. Är det av rädsla för den ”förbjudna” styrningen 

eller en omedvetenhet om den egna didaktiska kompetensen som gör att man har svårt att hitta 

arbetsmetoder för gestaltning som fungerar för de flesta elever?  Att gestaltande arbete är ett 

personligt och kreativitetsutvecklande projekt tycks i vissa avseenden överskugga eller 

dominera över ett pedagogiskt förhållningssätt där man ställer specifika krav på elevernas 

prestationer och utvecklar arbetsmetoder som är tillgängliga och känns relevanta för elever av 

idag.  

 
 
 

 

 

 

 

 

                                       
58 Marner (2003) a.a. s 69 
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BILAGA 1 - Frågeformulär  
 
KONSTFACK   2006-10-16     
Inst för bildped 
D-kurs 
PB 
 
- Prioriteringar inom ämnet 
Vad är viktigt för dig, rent ämnesmässigt, att ha med i din undervisning? Kan du ange två, tre 
arbetsområden? 
 
Hur skulle vilja karaktärisera med ett antal nyckelord de kunskaper som du vill att dina elever ska 
utveckla? 
 
Vilka arbetsområden tycker du känns extra stimulerande och roliga att arbeta med? 
 
Finns det några tematiska områden du finner speciellt stimulerande och roligt att arbeta med i 
undervisningen?  
 
Har du några teoretiska inslag i din undervisning? 
 
- Eleverna 
Kan du beskriva något speciellt arbete med elever som du bedömt som kvalitativt oförglömligt?  
 
Om du skulle vilja propagera för din undervisning för att rekrytera elever, vad skulle du nämna 
allra först? 
 
Tycker du att elevernas intressen har förändrats under din tid som lärare? 
Har det påverkat planeringen av din undervisning på något sätt? I så fall, hur?   
 
- Förändringar över tid 
Vilka är de viktigaste förändringarna i bildämnet och dess roll i skolan, som du ser det, sedan du 
började arbeta? 
 
Finns det någon förändring som din undervisning genomgått sedan du började arbeta som 
bildlärare? 
 
Finns det något som helt försvunnit ur din ämnesundervisning sedan du började arbeta? 
 
- Motstånd 
 Finns det arbetsområden du känner ett visst motstånd mot men ändå har valt att arbeta med? I 
så fall, varför? 
 
Finns det några arbetsområden inom bildpedagogiken som du valt att aldrig arbeta med? 
Om så är fallet, vilka är det och vilka har varit dina skäl? 
 
 - Inspiration 
Har du några professionella gestaltare/konstnärer som personliga favoriter? I så fall,   
har han/hon/de någon betydelse för din undervisning? I så fall, på vilket sätt? 
 
Vilka olika typer av bilder använder du som referensmaterial i din undervisning? 
 
- Fortbildning - utveckling 
Är det något som du nu skulle vilja utveckla hos dig själv eller fortbilda dig i som lärare? 
 
Har du fått fortbildning? Den du ville ha, eller annan? Vilken typ? 
 
Om du fick önska fritt och använda ett trollspö för att förändra, hur skulle du vilja forma ditt arbete 
och vilken roll skulle bildämnet då få på din skola? 
 
- Bakgrundsfrågor 
Ålder, examinationsår, ev valbar inriktning i utbildningen, skola 
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BILAGA 2 – Informanternas arbetsuppgifter 
 
Färgmärkning: I huvudsak bildspråklig tradition – i huvudsak teknisk-mimetisk tradition – i huvudsak 
konstpsykologisk tradition. Arbetsuppgifter inom de bildspråkliga och konstpsykologiska traditionerna som 
tenderar att utmynna i teknisk-mimetisk gestaltning är märkt med gul i årskurskolumnen.   
 
Årskurs Arbetsuppgifter Material, metod, kommentar 
 Informant Aida  
6 Linoleumtryck av egen logotyp Skissa ihop två bokstäver till en grafisk form, 

teknikgenomgång 
6 Screentryck på gardiner till matsal Diskussion om tema, skissarbete, förstora, 

teknikgenomgång 
6, 7 Kulturkurs för alla elever: Photoshop, PowerPoint 

och video 
Genomgång av berättarstrukturer i de fall där 
bildläraren hållit i videokursen, redigering 

8 Airbrushbild på tema Känslor   
9 Mapp, namn med grafisk utformning som passar 

den emotionella karaktären eller intressen 
Skissa i skissbok 

9 Självporträtt Om normer och utseenden. Sekundsnabba 
teckningar med spegel, därefter längre 
teckningspass, fem bilder 

9 Stilleben Ta med sig saker hemifrån och göra en 
komposition, blyerts 

9 Självporträtt utifrån en konstbild Ta inspiration från ett konstverk på valfritt sätt, 
ska berätta något om dem själva, måleri 

9 Formge en parfymflaska till en specifik målgrupp Diskussion om reklambilder, målgruppsanalys, 
flaska i lera 

9 Formge utemöbler till skolgården Teckna av stenar och tänka dem som sittmöbler, 
forma i lera och bränna.  

 Informant Lova  
6, 7, 8 Vem är jag? Självporträtt med spegel och intressen 

runt porträttet 
Valfritt material 

9 Kompendium om en konstnär med handskriven 
text och målning i konstnärens anda, kopia om man 
vill 

En termins arbete, redovisas muntligt i 
gruppsamtal 

9 Stilleben i en ism Olika ismer olika år, måleri 
9 Avbilda något i bildsalen Teckning, måleri 
9 Självporträtt med djurdrag Måleri 
9 Tema Nallen, eleverna målar en nalle efter eget 

huvud 
Måleri 

? Dalahäst i ny tappning Måleri 
? Spontana minnesbilder från teaterföreställning Måleri 
? Djur i rörelse Måleri 
? Serie med titeln ”Yngves tunnelfärd” Bygger på händelse med L:s hund Yngve. 

Eleverna utformar serierna spontant. Teckning, 
måleri 

? Propagandaaffisch för egen fråga eller ANT-fråga Genomgång av propagandabild och reklam. 
Teckning, måleri 

? Skvalleraffischer om L och andra lärare på skolan Teckning, måleri 
7, 8, 9 Landskapsmåleri med en färg som sedan 

kompletteras med en komplementfärg 
Utomhusarbete, uppgiften alternerar med varma 
och kalla färger 

? En hand som gör något Teckning, måleri 
? Akvarellmåleri på Söder  
 Informant Cajsa  
7 Enpunktsperspektiv, en bild av en gata där 

eleverna ska bestämma vad som ska finnas på 
gatan 

Ingår i tema ”Kommunen” som handlar om en 
familj som flyttar från norrort till söderort. 
Teckning och måleri, motorisk svaga får arbeta i 
Paint. 

7 Antika mönster till en kasperteater Linoleumtryck. Samarbete med slöjd inom temat 
”Antiken” 

7 (Kykladiska min komm/PB) Idoler i lera Tema ”Antiken”, efter besök på 
Medelhavsmuseet  
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8 Figurteckning Kroppens proportioner, eleverna tecknar av 
varandra 

8 Händer Eleverna tecknar av sin hand 
8 Färglära, Munchs Skriet görs som collage med 

utrivna färgade pappersbitar 
 

8 Färgtoncirkel  
8 En egen färg Inspiration från Kleinblå, ex på elevfärg: 

Skogsmullegrön 
8 Att fotografera en känsla med en person i bilden Digitalt foto, utskrifter 
8 Teoriuppg Tolkning av fotografier om känslor Eleverna tolkar varandras bilder 
8 ”Bild, komposition och bildanalys” Eleverna arbetar med ett häfte där de ska hitta, 

klippa ut och klistra in bilder som motsvarar 
rubriker som ”Porträtt”, ”Miljöbild”, ”Helbild” 
och ”Närbild” 

8 Film Arbete i grupp, film i specifik genre,  
t ex action, såpa, romantisk film. 
Manusskrivning i svenskan 

8 Broar, eleverna bygger modellbroar Tema ”Matte/NO” 
9 PowerPoint-presentation av Stockholm  där minst 

ett offentligt konstverk ska vara med samt foton 
från city (För VG: Teckna av en utsikt) 

Föregicks av föreläsning om konstnärliga epoker 

9 Presentation av ett verk ur Moderna Museets 
samlingar 

 

9 Teoriuppg Skriftligt prov med frågor om offentlig konst och 
graffiti 

 

9 CD-omslag till elevernas egen musik, foto på 
gruppen ska vara med 

Samarbete med musiken. Photoshop, 
Genomgång av grundläggande funktioner. Dock 
inget krav att använda Photoshop, blandtekniker. 

9 Gestaltning med material i svart och vitt Eleverna får gestalta något efter en föreläsning 
om nynazism utifrån det givna materialet och 
frågor som ”Hur känns det att vara kränkt?” 

? Teoriuppg Analys av propagandabild  
? Egen propagandabild Teckning, måleri, bokstäver 
? Illustration till Ulrike och kriget Teckning, måleri, bokstäver 
? Illustration av en låt Foto 
 Informant Maj  
7 Mapp, bokstäver, förnamn och klass, stilen på 

bokstaven ska spegla elevens karaktär + liten bild 
om något man gillar 

Genomgång av typsnittsstilar 

7 Ansiktets proportioner M har en mycket lång genomgång av hur vi sett 
på ansiktet genom historien och idag och 
exemplifierar med bilder. Eleverna arbetar sedan 
med en stencil som förlaga där information om 
proportioner finns med. 

7 Kroppens proportioner Eleverna ritar direkt på stencil med förlaga  
7 Kroppens proportioner, eleverna tecknar av 

varandra 
 

7 Figur i miljö, eleverna tar en av sina 
figurteckningar och klistrar in i en tidningsbild för 
att få rätt storleksförhållande 

 

7 Människa i rörelse, cirkusfigurer Tredimensionellt arbete, ståltråd, papper och 
gips 

7 Färgblandningsschema: Grundfärg, primärfärg, 
sekundärfärg 

 

7 Träd mot färgglad himmel, svart silhuetträd mot 
bakgrund med övertoning av två färger 

 

7 Geometriska former i enpunktsperspektiv Eleverna tecknar kuber, klot och prismor 
genomskinligt och massivt, framför och bakom 
varandra utifrån förlaga 

7 Teoriuppg Bildanalys 
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8 Seriefigurer, ansiktsuttryck och serier Genomgång av seriens berättarteknik,  
Ansiktets olika uttryck, stencil med anvisningar 
om vad som ska vara med i serien (bildutsnitt) 

8 Tvåpunktsperspektiv, ett hus till en speciell person, 
skuggning 

 

8 Enpunktsperspektiv, ett rum i huset, sitt eget rum 
eller ett drömrum 

 

8 Linoleumtryck med svartvita foton ur filmer som 
förlagor 

 

8 Teoriuppg Reklambildsanalys  
8 Göra om en konstbild till en reklambild Att komma på till vilken produkt och målgrupp 

konstbilden skulle passa, målgruppsanalys, 
säljargument 

8 Logotyp och förpackning till specifikt företag Eleverna väljer bland fyra fiktiva företag 
9 Akvarellmåleriövningar av hus med enkla förlagor  
9 Illustration till text Akvarellmåleri 
9 Kolteckning av kruka eller skor Genomgång av volym och skugga 
9  Designprojekt. Analys av stolar, formgivning av 

stol till speciell person, modellbygge  
 

9 Kopia av konstbild Måleri 
9 Del av modernistisk målning görs om till en 

cirkusaffisch 
Genomgång av abstrahering och förenkling, 
stencil 

 Informant Sam  
6 Initialbokstäverna används för ett schablontryck på 

bildpärmen 
Genomgång av negativ och positiv form 

6 Collage i svartvitt, en trädform ska skäras ut och 
spegelvändas 

 

6 Strukturer i lera, reliefer av vaser med olika 
strukturer och mönster 

 

6 Stadssilhuett mot färgglad bakgrund  
6 Porträtt, ansiktets proportioner  
7 Eleverna ”fyller på ” ett halvt svartvitt foto Svartvita tekniker hela höstterminen 
7 Teckna metallföremål  
7 Stora kolteckningar av små föremål, volym och 

skugga 
 

7 Färgsymbolik, eleverna illustrerar i sexton rutor i 
ett häfte om färgsymbolik 

 

7 Färgblandning, eleverna gör en färgtoncirkel på ett 
eget valfritt sätt 

Genomgång av hur färger blandas, särskilt 
violetta färgtoner 

7 Stillebenmåleri S ställer upp stilleben med föremål mitt i 
klassrummet 

8 Mapp med heltäckande bildmontage + namn och 
klass som syns bra mot montaget. 

 

8 Kroki, kroppens proportioner Elever och lärare står modell 
8 Abstrahering av kroppen, mellanrumsformer och 

geometriska former 
 

8 Teoriuppg Bildanalys med proportioner, överskärningar och 
valörer 

Eleverna väljer bild själva 

8 Uttrycksfull skulptur, en mänsklig gestalt formas i 
lera som ska uttrycka en känsla 

Olika känslor finns skrivna på lappar 

8 Torrnålsgrafik på plastskiva.  Eleverna ska hitta en bild på människa + miljö, 
rita av den, lägga under plastskivan och skrapa. 

9 Mappbild inspirerad av Andy Warhol, teckning 
kopieras och färgläggs i AW:s stil 

 

9 Eget monogram i valfri teknik, tvådimensionellt 
eller tredimensionellt 

 

9 Parafras, kopia på eller egen variant av konstverk  Eleverna väljer konstvykort eller ur konstböcker 
 
 


