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Abstrakt  

 

Denna observationsstudie utgår från elevers bilder så som de exponeras i tre rum i tre 

grundskolor. Bilderna kategoriseras som visuella yttranden baserat på semiotikens sätt 

att se på bilder som betydelseskapande handlingar. FN:s barnkonvention bildar tillsam-

mans med läroplanen för grundskolan och kursplanen för bildämnet i grundskolan bak-

grund mot vilken studiens resultat ställs. Tre pedagoger, en från varje skola, är komplet-

terande informationskällor till elevernas bilder. 

Studiens syfte är att försöka belysa hur den visuella yttranderätten i grundskolan ser ut i 

praktiken och synliggöra hur mötet mellan elevers yttranderätt och undervisningens mål 

kan se ut.  

I arbetet ställs frågor som: I vilken utsträckning är grundskolan en plats för visuell ytt-

randerätt? Vilken funktion får elevernas bilder? Var placeras, exponeras, elevernas bil-

der i de fall detta förekommer? När blir elevernas bilder klotter? 

Tre bilder producerade av elever har valts ut ur materialet och får representera en samlad 

bild av yttranderätten vid de undersökta skolorna.  

Undersökningsresultatet tyder på att elevernas bilder har en svag ställning ur kommuni-

kationssynpunkt, då bilderna i större utsträckning ses som moment i teknikövning eller 

bildkomposition än som språkliga handlingar. Pedagogernas ambitioner att vidga ele-

vernas medvetenhet om bildernas möjliga funktioner försvåras av ämnesuppdelning och 

traditioner. En del elever som vill yttra sig i angelägna frågor gör det genom att klottra, 

eftersom den pedagogiska verksamheten inte har plats för detta innehåll. 
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1.Inledning   

1.1 Bakgrund 
Under de år (1985-1997) jag varit verksam som bildlärare i grundskolan väcktes frågor 

om de bilder som eleverna producerade i skolverksamheten. Vilken betydelse hade bild-

innehållet för elever och lärare?  Vilket värde tillmättes bilderna? Hade elevernas bilder 

något syfte utöver att vara övningsmoment i bildframställning? Dessa är några av de 

frågor som växte fram vid mina reflektioner kring den undervisning jag bedrev. Ibland 

var det kolleger som fick mig att se min undervisning med andra ögon. Så skapades ock-

så en nyfikenhet på vad som hände kring elevernas bildproduktion på andra skolor. 

Under ämnesövergripande moment, som jag deltog i som bildlärare, uppstod naturliga 

möten med kollegers attityder till de bilder eleverna producerade. Dessa kolleger såg 

bilderna utifrån andra ämneskompetenser och traditioner. Mina frågor utvecklades och 

kom att omfatta frågor om lärares syn på de bilder eleverna gjorde. I gemensamma äm-

nesövergripande arbeten förekom kommentarer från kolleger, vilka visade på en helt an-

nan syn på elevbilderna än den jag arbetade efter.  

Sedan 1998 är jag verksam som lärarutbildare, och har under de senaste åren haft möj-

lighet att göra ytterligare iakttagelser utifrån ovannämnda frågor. Mina nya iakttagelser 

har skett utifrån nya perspektiv. Under besök hos studenter på partnerskolor1 har jag 

kunnat se skolverksamheter som observatör. 

Elever sitter ofta av tiden i skolan. Många elever i grundskolan finner undervisningen 

och tillvaron där utan större mening. De tycker arbetsmomenten är oengagerande. (Zie-

he & Stubenrauch, 1983, Jönsson 1999, Lundahl & Öquist, 1999) 

Min uppfattning är att en övervägande mängd elevbilder inte synliggjorts, utan förvarats 

i skolornas skåp och lådor eller rentav kastats. När skolelevers bilder har synliggjorts har 

de fungerat som utsmyckning i klassrum, korridorer eller matsalar.  

Ett exempel på synliggörande av elevers bilder utanför skolan är tidningen Folket i Bilds 

teckningstävling för skolungdom med bilder från åren 1937-1945. Tidningen genomför-

de årligen tävlingar för skolungdom med olika teman under en tioårsperiod. Temat för 

den avslutande tävlingen var Sverige genom barnaögon. Elevernas bilder offentliggjor-

des i ett samarbete mellan tidningen och Nationalmuseet i Stockholm i form av utställ-

ningar på museet samt som ett album. 

                                                 
1 Skolor på vilka lärarstuderande genomför sin verksamhetsförlagda del av utbildningen (tidigare kallad praktik).   
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”Teckningstävling” har etablerat sig som begrepp för olika typer av tävlingar riktade 

mot barn och unga. Gemensamt för tävlingarna är att bidragen ska vara tecknade eller 

mestadels målade. Tävlingsformen har levt kvar genom åren, då kommersiella företag, 

ideella organisationer, tidningar, kommuner och myndigheter utlyst tävlingar.  

Några exempel från senaste tiden är serieförlaget Bonnier Carlsens mangatävling2 och 

Europeiska kommissionens affischtävling om barns rättigheter3. Ibland klargörs i infor-

mationen om tävlingen om eller hur vinnande bidrag kommer att användas och offent-

liggöras. Vinnande bild i Europeiska kommissionens tävling kommer att användas i en 

framtida kampanj för barns och ungas rättigheter i Europeiska unionen.   

TV-bolaget SVT har via sin hemsida erbjudit unga möjligheten att få producera filmer, 

som kan komma att visas i TV-programmet P. S.4

Utifrån mina tidigare iakttagelser och tankar har jag studerat texter kring yttrande och 

språk, verbalspråk såväl som bildspråk, elevinflytande och ungdomsbegreppet. Andra i 

sammanhanget betydelsefulla dokument är FN:s barnkonvention, läroplanen för grund-

skolan samt kursplanen för bild. Jag kommer att behandla några centrala begrepp, innan 

en observationsstudie av elevernas bilder på tre olika skolor presenteras. Texten avslutas 

med en diskussion kring studiens resultat. 

I arbetet använder jag begreppet visuella yttranden för bilder som elever producerat. Jag 

har valt ordparet för att betona bildens språkliga funktion. Förklaringsmodeller som an-

vänds i studier kring verbalspråk och kommunikation framstår som användbara i detta 

arbete.  

1.2 Elevers yttranderätt 

Barnkonventionen och skola 
Sverige har anslutit sig till FN:s konvention om barns rättigheter, den så kallade barn-

konventionen. Den omfattar alla personer under 18 års ålder i statlig, kommunal samt 

privat verksamhet. Punkterna 12 och 13 nämner barns och ungas rätt att fritt få yttra sig 

på de sätt som de finner lämpligt samt framföra åsikter och ta del av andras åsikter och 

information.  

 

 
                                                 
2 www.bcmanga.se  (2006-05-14) 
3 http://www.euroungdom.com/?lg=SV&page=presentation (2006-05-14) Resultatet finns tillgängligt på 
http://www.ciu.org/nyheter_528/tavlingen-barnets-ratt-ar-avgjord/ 
4 www.svt/ (2005-05-12) 
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Artikel 12 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
/---/ 
Artikel 13 
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende 
av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i 
tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som bar-
net väljer. 

 

Gällande läroplan för grundskolan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, försko-

leklassen och fritidshemmet Lpo-94, baseras på barnkonventionen med dess värdegrund. 

Läroplanen inleds med formuleringen: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokra-

tins grund”. Ett centralt uppdrag för grundskolan är att utbilda barn och unga till ”demo-

kratiska samhällsmedborgare”.  

Kommunikation människor emellan är avgörande för att demokratin ska fungera. Allt-

mer kommunikation sker visuellt, med hjälp av bilder, särskilt ungdomar emellan.5 Ge-

nerellt sett omger människan sig med alltfler bilder i alltfler sammanhang. Begreppet  

pictorial turn belyser just bilders ökade betydelse och att de fått fler användningsområ-

den.  

Literacy omfattar idag inte bara verbalspråk, även om skolverksamheten tycks fungera 

som om det vore så. “No wonder that the move towards a new literacy, based on images 

and visual design, can come to be seen as a threat, a sign of the decline of culture, and 

hence a particularly potent symbol and rallying point for conservative and even reac-

tionary social groupings.”6 Vare sig vi använder bild eller ord sker yttrandet i ett sam-

manhang, en kontext, och möjligheten att förstå, bli förstådd och ingå i kommunikatio-

nen (diskussionen eller samtalet) genom att påverka den ökar i takt med förmågan. Jo-

han Liljestrand har studerat kommunikationen mellan lärare och elever i svenska gym-

nasieklasser. Jag vill jämföra Liljestrands tankar om verbala yttranden i klassrum med 

elevers visuella yttranden (bilder). Liljestrand skriver bland annat: 
Varje yttrande blir begripligt i relation till det sammanhang där det görs samtidigt 
som det förnyar och formar den fortsatta interaktionen. 
/…/ 
En planerad diskussion börjar inte bara i klassrummet, utan ingår också i en kultur 
med vanor och förväntningar för hur man kommunicerar och skapar mening i sko-
lan.7

                                                 
5 Ziehe, T. (1989) Kulturanalyser, ungdom utbildning modernitet, Stehag: Symposion 
6 Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996) Reading Images The Grammar of Visual Design. London: Routledge sid. 
15 
7Liljestrand, Johan(2002) Klassrummet som diskussionsarena Örebro Studies in Education 6, Örebro universitet, 
sid. 46  
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I Kulturens asplöv kan vi läsa om några för skolverksamheten väsentliga inslag. 

 
Skolkommittén lyfter fram tre centrala skäl till varför elever ska ha mycket att säga 
till om. Det är en mänsklig rättighet och ett viktigt led i en demokratisk fostran; de-
mokratin måste ständigt erövras på nytt. Eleverna måste också vara engagerade och 
delaktiga för att kunna lära sig någonting i en djupare mening.8  

 

Delaktighet skapas endast då elever ges möjlighet till att yttra sig utifrån sina referens-

ramar. Att som elev använda denna rätt på ett självklart sätt är inte okomplicerat. Åtmin-

stone inte för alla. Den kunskapssyn och kulturuppfattning som lärare har skapar koder 

för skolverksamheten. Många elever lär sig koderna snabbt. För elever som har andra 

kulturella referensramar än lärarna verkar koderna direkt hämmande. (Sue Turnbull9)  

Den statliga utredningen Skola i en ny tid säger:  
Vi menar att kulturarbetet i skolan är en fråga om kulturell yttrandefrihet, lust och 

arbetsglädje. Barn och ungdomar har en egen kultur. Den spelar en viktig roll när det 

gäller att stärka deras självständighet i förhållande till vuxenvärlden.10

Utredningen menar vidare att det är väsentligt att elever får använda sig av olika former 

för sina yttranden. Detta ligger i linje med barnkonventionen (se ovan). De former som 

används för tanke och idéutbyten får inte missgynna någon. Barn och ungdomar är sär-

skilt utsatta eftersom de i regel inte utvecklat sina förmågor att kommunicera så mycket 

som vuxna. Lars Dahlgren & Kenneth Hultquist använder begreppet empowerment11 för 

att visa på en väg att i skolverksamheten utveckla färdigheter hos eleverna, färdigheter 

som möjliggör aktivt förhållningssätt till makt. 

Det är inte givet att elever brukar yttranderätten inom skolans väggar, i alla fall inte 

inom den organiserade verksamheten (onstage12). Själva skolkontexten sätter agendan 

för vad elever kan behandla i sina bilder. ”Det sammanhang i vilket bilderna kommer till 

är också avgörande för vad som framställs i bilderna (den kontextuella aspekten).”13

Thomas Ziehe talade i samma riktning redan på 1980-talet. Han använde begreppsparet 

regression och progression för att belysa kluvenheten i skolsituationer. I regressionen 

finner eleven trygghet. Han eller hon rör sig med bekanta innehåll och arbetsformer. 
                                                 
8 Hansson, Hasse & Sommansson, Agneta (1998) Kulturens asplöv, en idéskrift från sekretariatet för Arbets-
gruppen Kultur i skolan. Göteborg 
9 Persson Magnus (red.) (2000) Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur 
10 Skola i en ny tid (SOU 1997:121), s 11 
11 Lars Dahlgren & Kenneth Hultquist (1998) Seendets och seendets villkor. Stockholm: HLS Förlag 
12 Ola Stafseng använder begreppen Onstage och Backstage i samband med frågan om vad ungdomskultur är. 
Hit för Stafseng också frågan: Vilka allmänna och speciella egenskaper kan man se i relationen mellan ungdom 
och samhälle? i Ola Stafseng (1989) Ungdomsforskning i Sverige, En vetenskaplig granskning, Skolöverstyrel-
sen 
13 Lind, Ulla & Åsén, Gunnar (1996) En annan skola.  Stockholm: HLS Förlag, s 22 
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Progression står däremot för utmaningar som exempelvis nytt stoff och nya obekanta 

metoder. Ziehe menade vidare att elever utsätter sig för värdering när de yttrar sig. Ele-

ven värderas av såväl läraren som klasskamraterna. För att undkomma värdering förhål-

ler man sig passivt och tillbakadraget.  

FN:s konvention artikel 13 säger att barn ska välja uttrycksmedel för sina yttranden. 

Skolans uppgift blir som jag ser det att utmana eleverna och erbjuda dem möjligheter att 

sprida och pröva sina tankar i syfte att utveckla den kunskap, som eleverna redan besit-

ter.  

Ett exempel på formuleringar i Lpo-94, som talar i samma riktning är: ”Skolan skall 

sträva efter att varje elev /---/ befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden.”14

Vad säger kursplanen i bild? 
Under ämnets roll och syfte i utbildningen skrivs till exempel: 

Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kun-
skaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla 
lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och 
leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt 
informationsflöde.15

 
Vidare sägs: ”Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att använda 

sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som att ut-

öva inflytande.”16 samt: ”I arbetet med bilder gestaltas erfarenheter och produceras kun-

skap som blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla.”17

Som en del av bildämnets karaktär och uppbyggnad skrivs: ”Bilder fascinerar, berör, in-

formerar och påverkar människor, medvetet eller omedvetet. Bildspråkets olika funktio-

ner och sammanhang speglar också människors villkor och relationer, motiv och ambi-

tioner. Bilden är nära kopplad till seendet, till sättet att betrakta och bli betraktad.”18

I avsnittet om bedömning sägs bland annat: ”En bedömningsfaktor /…/ är elevens för-

måga att /…/ kunna se sin egen roll som medskapare och konstruktör av identitet, kultur 

                                                 
14 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen. 
LPO 94, s 9 
15 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3869&
 extraId=2087  
16 a a,  
17 a a, 
18 a a 
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och kunskap.”19 Kursplanen för fram kommunikation och identitetsskapande som några 

bärande delar. Vi kan också se hur FN:s barnkonvention tillämpas och konkretiseras.  

Demokratibegreppet  
Demokrati är inget entydigt begrepp. En av grundskolans övergripande målsättningar 

med verksamheten är att utbilda barn och unga till demokratiska samhällsmedborgare. 

Denna målsättning har vuxit fram med efterkrigstidens läroplaner. Begreppet demokrati 

parades i enhetsskolan ihop med tankar om jämlikhet. Lärande sker tillsammans med 

andra, och en uppgift för skolan var att kompensera elever med bakgrund i så kallade 

studieovana miljöer.20 Härmed etablerades ett kollektivistiskt demokratibegrepp. 

Idag står detta kollektivistiska begrepp i konflikt med en individualistisk syn på utveck-

ling och lärande. I den statliga utredningen Utbildning för 2000-talet21 förstärks denna 

trend. Ylva Boman skriver: ”Utbildning behöver inte längre ses som ett instrument för 

kvantitativ utjämning i samhället, utan ska främst ses som en förutsättning för individu-

ell kompetensuppbyggnad och personlig utveckling.”22

Demokratibegreppet förändras med denna förskjutning mot ett tänkande, där individen 

sätts i centrum, och begreppet blir motsägelsefullt. I ordet demokrati finns betydelsen 

”folk”, ett kollektiv. Demokrati kan inte utövas utan kommunikation. Också i detta ord 

finns en innebörd av kollektiv. Vi meddelar oss i något slags gemenskap eller tillhörig-

het. Boman beskriver motsägelsefullheten som ett ”balansproblem” mellan autonomi 

och gemenskap, individens rätt till frihet och behov av kollektiv tillhörighet. 23   

Kommunikation mellan elever och lärare sker på ojämlika villkor. Flera faktorer place-

rar elever i underläge gentemot lärarna. Enbart det faktum att eleverna är yngre än sina 

lärare gör att de av starka skoltraditioner inte ges samma inflytande på verksamheten 

som t ex lärarna. Samtidigt lever tanken om överförandet av tidigare generationers erfa-

renheter och kunskaper till skolelever. Det krävs kunskaper för att kunna bestämma 

form och innehåll för lärandet. Skolvärlden är alltså motsägelsefull.   

Yttranderätt, kunskap och makt 
Det finns en relation mellan kunskap och makt, vilket är särskilt intressant i utbildnings-

sammanhang. Enligt antropologen Henrietta Lidchi menar Focault att “[K]nowledge 
                                                 
19 a a 
20 Boman, Ylva (2002) Utbildningspolitik i det andra moderna, om skolans normativa villkor. Örebro Studies in 
Education 4, Örebro universitet 
21 SOU 1990:14, bilaga 22 
22 Boman, s 339 
23 a a, s 340 
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cannot be reduced to the realm of pure ’meaning’ or ’language’ because all knowledge 

operates as a historically situated social practice: all knowledge is power/knowledge.”24 

Lidchi använder begreppet när hon beskriver utställningsdiskurser på muséer. Tänkandet 

kan överföras till andra offentliga miljöer som skolan. Skolans personal och dess elever 

utgör två skilda grupper med olika kunskaper, yttranderätt och makt.  

Enligt den nationella utvärderingen av grundskolan, NU03, anser flertalet elever att de 

har litet inflytande över innehåll och arbetsformer. Viss skillnad finns mellan skolämne-

na.25

När eleverna äger frågorna och ger avtryck i klassrummet t ex genom sina bilder kan de 

uppleva makt i dess positiva bemärkelse. Makt och demokrati lärs och utvecklas till-

sammans med andra människor. Klassrummet kan vara en arena för detta och kultur 

med dess olika yttringar ett naturligt redskap. Magnus Persson skriver: ”Dyson visar 

övertygande hur eleverna övertar figurer och motiv från populärkulturens filmer, TV-

serier och dataspel om superhjältar, men att deras användning av dessa förebilder laddas 

med nya innebörder som är anpassade till egna erfarenheter och den sociala dynamiken i 

klassrummet.” 

 

                      
 

De egna erfarenheterna är byggstenar i identitetssk
Det sätt med vilket vi involveras i det vi lär oss som
bildar oss en uppfattning om vilka vi är, vill vara
samhället. Utbildning handlar alltså om tillblivels

                                                 
24Hall, Stewart (red) (2003) Representation, Cultural Representati
Publications, s 185 
25 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003
Stockholm: Skolverket, sid. 91-92 

 

Bild som gjorts av en elev i Kullaskolan. 
Studiemomentets syfte har varit att av-
bilda en bild ur en tecknad serie samt att 
sätta sin personliga prägel på den avbil-
dade karaktären. 
apandet, vilket Ylva Boman för fram: 
 barn och vuxna innebär att vi 

 och vilka roller vi vill spela i 
e och identitetsformering, inte 

ons and Signifying Practices. London: Sage 

. Sammanfattande rapport. Rapport 250, 
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som något särskilt vid sidan om att lära sig fakta och färdigheter utan som ett re-
sultat av att gå i skolan.26

 
Lärande och demokrati kan inte skiljas åt. De fyra F:en, som introducerades med Lpo -

94, talar i samma riktning.  

1.3 Visuellt yttrande 

Yttrande och fritt skapande 
Vad är ett yttrande? Ordet är en substantivbildning till verbet yttra (framföra något i 

ord) med ursprung i det lågtyska verbet üeteren (yttra, avyttra, utge)27.  

Med tanke på nämnda förklaring av ordet yttra väljer jag att i arbetet använda visuellt 

yttrande, då jag begränsar min studie till elevers bilder.  

Yttrande grundar sig i att den agerande har ett innehåll som han eller hon vill delge 

andra personer och att dessa är verkliga mottagare. Detta ställer krav på såväl den som 

yttrar sig, avsändaren, som den som yttrandet vänder sig till, mottagaren. Avsändaren 

vill bli förstådd och måste därför använda former och innehåll, som mottagarna (t ex 

elever och lärare) kan avläsa. I gensvaret från mottagarna bekräftas det visuella yttran-

det. Ibland skapas nya betydelser med gensvaret och avsändaren kan vidareutveckla sin 

visuella kompetens.    

Det fria skapandet fick stort genomslag i skolans värld med modernismen. Än idag har 

tankegångarna om barnets naturliga skaparförmåga och dess stegvisa utveckling infly-

tande på stora delar av verksamheten i grundskolan. Läraren anses fungera bäst som 

uppmuntrande handledare i barnets/elevens individuella utveckling. Den frie bildkonst-

nären ses som förebild för eleven, när denne ska producera sina bilder.28

Anders Marner skriver: ”Ett fritt skapande är inte att rekommendera, enligt Gardner29. 

Det är då eleverna faller tillbaka på stereotypiska klichébilder som har en tendens att 

förhindra erövring av nya kunskaper och färdigheter. De får då inte heller möjligheten 

att tillägna sig de redskap som krävs för att göra sig förstådda i bild.”30   

Elevers visuella yttranden är inte liktydigt med ”fritt skapande”. Begreppet ”fritt ska-

pande” växte fram under 1900-talet i samband med att elevers behov av avbrott eller 

                                                 
26Boman, s 19 
27 Nationalencyklopedins Ordbok (1996) 
28 Marner, Anders (2000) Kreativitet och bildundervisning Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 2/3 
2000, årgång 7, Umeå universitet 
29 Howard Gardner, bl a ledare av det amerikanska forskningsprojektet Harvard Project Zero om bilders och 
estetisk verksamhets betydelse för människans generella utveckling 
30 Marner, s 109 
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andningshål i den alltmer teoretiserade skoldagen uppstod. Bildämnet fick tillsammans 

med övriga så kallade praktisk-estetiska ämnen erbjuda eleverna detta andningshål.31 

Visuella yttranden ser jag som en del av praktiserade demokratiska rättigheter. De utgör 

en tänkbar väg i måluppfyllandet av läroplanen för grundskolan tillsammans med kurs-

planen för bild. ”Fritt skapande” har ett terapeutiskt syfte, medan visuella yttranden syf-

tar till utveckling av bildspråklig kompetens och demokratiska samhällsmedborgare. 

Klotter – visuella yttranden 
All skolverksamhet ryms inte inom lektionstid eller den lärarledda undervisningen, utan 

en del (även lärande) sker under raster eller andra uppehåll. Skolans olika lokaliteter 

sänder olika signaler om verksamhetens syfte och karaktär. Som exempel kan elevernas 

skåp, korridorer, skolcaféer och uppehållsrum nämnas. Dessa ytor fungerar ofta som ett 

slags frizoner för elever. Här kan elever få inflytande över utsmyckningar som vägg-

målningar och liknande.  

Visuella yttranden, som görs av elever på annan plats än de som skolans personal anvi-

sat, ses av många som klotter. Var går gränsen mellan klotter och andra bilder? Är det 

platsen som avgör? Är det sättet på vilket bilden har framställts? 32

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Med denna studie vill jag försöka belysa hur yttranderätten i grundskolan ser ut i prakti-

ken. Fokus är visuella yttranden i form av exponerade bilder producerade av elever. Syf-

tet är dessutom att försöka synliggöra hur mötet mellan elevers yttranderätt och under-

visningens mål kan se ut.  

Kan något mönster eller struktur urskiljas utifrån det material mina observationer ger? 

 

• I vilken utsträckning är grundskolan en plats för visuell yttranderätt?  

Yttranderätt innebär enligt FN:s barnkonvention, att alla människor har ”rätt till yttran-

defrihet”. Alla har rätt att ta del av information och andra personers tankar, idéer och 

åsikter samt att man har rätt att själv få delge andra personer sina tankar, idéer och åsik-

ter. Alla har rätt att välja form för yttrandet. Konventionen omfattar alla personer upp till 

                                                 
31 Åsén, G (2006) ”Varför bild i skolan? – en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skoläm-
ne”, i U. P. Lundgren (red.) Uttryck, intryck, avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, Stock-
holm: Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006  
32 Enligt Nationalencyklopedin är klotter ”slarvigt och hastigt gjord skrift eller teckning med eller utan innehåll” 
med tillägget ”bet. nyans: särsk. som uttr. för spontana ohämmade tankar”.   
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arton års ålder i de länder som undertecknat konventionen. Sverige tillhör dessa länder.  

Konventionen nämner uttrycksformer som ”tal, skrift, tryck, konstnärlig form eller annat 

uttrycksmedel som barnet väljer”. Till de konstnärliga formerna vill jag föra visuella 

former, det vill säga uttrycksformer som stillbilder (t.ex. fotografier, tecknade och måla-

de bilder, tryckta bilder och tredimensionella bilder) och rörliga bilder (film).  

Studiemoment kan ha syftet att elever ska uttrycka sina åsikter med hjälp av bilder. I 

kursplanen för Bild sägs till exempel: ”Utveckling av bildförmågan ökar barns och ung-

as möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda 

egna åsikter som att utöva inflytande.”33  

• Vilken funktion får elevernas bilder? 

Elevers bilder liksom andra bilder kan användas på olika sätt. De kan ha reproducerande 

karaktär och illustrera fakta. De kan synliggöra ett träningsmoment. De kan ha 

nyskapande karaktär och visualisera elevens tankar och åsikter med mera. Fler funktio-

ner är tänkbara.  

• Var placeras, exponeras, elevernas bilder i de fall detta förekommer?  

Bildernas placering påverkar kommunikationen och funktionen. Bilder ges olika vikt be-

roende på var de exponeras. Skollokaler är många gånger fyllda med visuella tecken, 

som slåss om uppmärksamheten. En bild blir mer sedd och uppmärksammad på skriv-

tavlan än på en anslagstavla i en vrå.  

• När blir elevernas bilder klotter?  

Klotter är visuella yttranden, som skolorna har att förhålla sig till. Det kan ses som spon-

tana yttranden vid sidan om det eleverna producerar inom den pedagogiska verksamhe-

ten. Elevers yttranden kan jämföras med befintligt klotter.  

   

1.5 Teoretiskt perspektiv 
Undersökningen har ett semiotiskt perspektiv. När jag ser på elevernas bilder som språk-

liga handlingar utgår jag från semiotiken och dess sätt att beskriva bilder som konstrue-

rade av tecken.34 Kress & van Leeuwen menar att all social aktivitet är semiotisk och 

vice versa. Social aktivitet påverkar och förändrar såväl den agerande som de personer 

                                                 
33http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extraId
=2087 
34 Hansson, H., Karlsson, S.-G., Nordström, G. Z. (2006) Seendets språk – exempel från konst, reklam, nyhets-
förmedling och semiotisk teori, Lund: Studentlitteratur 
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aktiviteten vänder sig till och övriga som berörs av handlingen (innehållet i t ex bilder-

na).35

Elevernas möjligheter att påverka eller styra (ha makt över) sina bilder är beroende av 

den bildspråkliga kompetens de utvecklat. Samtidigt påverkas kommunikationen av i 

vilken utsträckning eleverna använder sig av bildtecken som är möjliga att för-

stå.“Communication requires that participants make their messages maximally unders-

tandable in a particular context. They therefore choose forms of expression which they 

believe to be maximally transparent to other participants.”36   

 Jag har inspirerats av metoder som används inom etnologiskt fältarbete37, vilket betyder 

att jag ser på min empiri utifrån de kulturanalytiska, pedagogiska och språkvetenskapli-

ga texter jag studerat. 

Som lärarutbildare med erfarenhet av bildläraryrket i grundskolan formulerar jag mina 

frågor och tolkar det material undersökningen ger. Jag är mentor för lärarstuderanden, 

och besöker därmed regelbundet skolor, i vilka studenterna genomför sin verksamhets-

förlagda utbildning.  

Mitt perspektiv är lärarutbildarens. Jag betraktar och undersöker begränsade skolverk-

samheter som observatör utifrån.  

 

2. En empirisk undersökning 

2.1 Metod och genomförande  

Under en tidsperiod mellan maj 2005 och juni 2006 har jag genomfört observationer och 

hämtat bildmaterial vid tre grundskolor i en kommun. I fortsättningen kallar jag skolor-

na: Emmaskolan, Tallholmsskolan och Kullaskolan. Bildmaterialet som studerats har fö-

reträdesvis producerats i skolåren fyra, fem och sju. Observationerna har främst genom-

förts i tre rum: ett hemklassrum i Emmaskolan, en bildsal i Tallholmsskolan och ett 

hemklassrum i Kullaskolan. Under processen har frågeställningar förändrats, så att stu-

dien har utvidgats till korridorer, uppehållsrum och en bildsal i Kullaskolan38. Genom att 

                                                 
35 Kress & van Leeuwen (2001), Multimodal Discourse, the Modes and Media of Contemporary Communica-
tion. London: Arnold, s 36 
36 Kress & van Leeuwen (1996), s 11 
37 Kaijser & Öhlander använder uttrycket pragmatisk systematik i Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (1999) 
Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur)  
38 Eleverna i hemklassrummet i Kullaskolan har bildundervisning i en bildsal med en av sina klassföreståndare, 
som också är informant. 
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inkludera visuella yttranden som gjorts utanför den organiserade verksamheten (back-

stage) kan jag få ett jämförelsematerial till bilderna i de tre rummen (onstage).men även 

i korridorer och uppehållsrum. 

Utifrån mina iakttagelser har jag studerat teorier och rapporter om demokrati, makt, 

elevinflytande, ungdom och kommunikation. Dessa texter bildar tillsammans med lärar-

röster och mina dokumentationer (anteckningar och bilder) underlag för de slutsatser jag 

försöker dra.  

 

Val av skolor  
Valet av skolor har styrts av kontakter, som jag etablerat i egenskap av mentor39 för lä-

rarstuderanden. Ett begränsat undersökningsområde har eftersträvats samtidigt som jag 

siktat mot en viss spridning i elevernas åldrar. Detta har resulterat i valet av tre skolor.  

Mot bakgrund av att få undersökningar hitintills inriktat sig mot äldre grundskolelever i 

synnerhet när det gäller elevers bilder har min ambition varit att undersöka visuella ytt-

randen i grundskolans senare år. Redan i undersökningens inledande fas i kontakter med 

skolledare och lärare har det visat sig att elevernas bilder i de tidigare skolåren är mer 

kända och synligare än äldre grundskolelevers bilder. Sammantaget har de undersökta 

skolorna färre elever i grundskolans senare år än i de tidigare. En möjlig förklaring till 

detta faktum kan vara ett växande antal friskolor, som attraherar elever i de senare skol-

åren. Som ett exempel på förändringen kan nämnas att ett tiotal av eleverna i en av de 

undersökta klasserna kommer att lämna klassen till höstterminen.40

Nedan, i bearbetningen, följer summeringar av de bilder jag iakttagit vid respektive sko-

la. Empirin redovisas i sammandrag och genom nedslag i några bildexempel.  Utdrag ur 

minnesanteckningar samt ytterligare bildexempel finns som bilagor för vidare läsning.  

 

Observationerna påbörjades i Emmaskolan under vårterminen 2005. Dessa inledande 

observationsstudier fick karaktären av ett pilotprojekt. Samtal utan fasta frågeställningar 

med en lärare tillsammans med bilddokumentation påverkade utvecklingen av mitt arbe-

te. Under höstterminen samma år fortsattes studien med observationer i Tallholmssko-

lan, som erbjöd mig fler möjligheter till observationer samtidigt som mina frågeställ-

ningar klarnade. Kullaskolan inkluderades i studien under vårterminen 2006. Flest ob-

                                                 
39 Lärarutbildare som följer studenten under den verksamhetsförlagda utbildningstiden. 
40 Enligt fritidspedagogen vid Tallholmsskolan, 060528 
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servationstillfällen har ägnats åt Tallholmsskolan i syfte att kunna se eventuella föränd-

ringar över tid. 

Det faktum att många elever vid Tallholmsskolan fortsätter sin skolgång i Kullaskolan 

föranledde mig att inkludera Kullaskolan i studien. Alltsedan studien påbörjades har 

dock min ambition varit att studera äldre grundskolelevers möjligheter att yttra sig visu-

ellt. Ett intresse för klotter växte fram under mina observationer. Klotter sett som spon-

tana yttranden är intressanta vid en jämförelse med övriga yttranden som eleverna gör i 

skolan. Frågan är sekundär och jag har låtit den vara med i arbetet enbart för att få ett li-

tet jämförelsematerial.  

2.2 Bearbetning och analys 
Observationsresultatet presenteras tillsammans med en bearbetning. Därefter analyseras 

bildexempel från de undersökta skolorna efter bildsemiotisk modell. Slutligen ”zoomas” 

materialet ”ut” för att beskådas i ett större sammanhang, den diskursiva praktiken för att 

använda Norman Faircloughs ord.41  

Pedagogernas röster 
Pedagogerna vid de tre skolorna har olika utbildning och olika anställningar och funk-

tioner. På Emmaskolan har läraren en 1-7-lärarutbildning och arbetar som klasslärare. 

Informanten på Tallholmsskolan har fritidspedagogutbildning och är anställd som sådan. 

Utöver fritidshemsverksamheten ansvarar fritidspedagogen för bildundervisningen i 

några klasser. På Kullaskolan har läraren bildlärarutbildning och är anställd som bildlä-

rare med ansvar för bildundervisningen i skolans alla klasser i åren 7-9. 

Klassläraren vid Emmaskolan har uppgett att en fritidspedagog ibland har ansvarat för 

bildundervisningen. Så genomfördes t.ex. ett sportbildsarbete med klassens pojkar. För 

övrigt säger sig klassläraren värna om den schemalagda tiden för ”bildskapande” och 

betonar skapandeprocessen. Klassläraren lägger också vikt vid att alla elever genomför 

samma bildmoment, helst samtidigt och att alla elevers bilder exponeras i hemklass-

rummet.42  

Fritidspedagogen på Tallholmsskolan poängterar att hon strävar efter att samtliga elever 

ska skaffa sig ett aktivt förhållningssätt till sina bilder och att de ska våga göra bilder. 

Eleverna vid skolan visar vanligtvis ett visst motstånd mot att göra bilder med personli-

ga idéinnehåll, vilket enligt fritidspedagogen beror på att skolan inte tränar eleverna till-

                                                 
41 Winther Jørgensen, M. &Phillips, L.(1999) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur 
42 Se exempel, bilaga 1 bild 4 
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räckligt. På skolan råder en dragkamp mellan ämnena, och resurserna till bildundervis-

ning måste ständigt motiveras.  

Bildläraren på Kullaskolan uttrycker att hon kämpar för att alla skolans elever ska våga 

göra bilder. Det försöker hon uppnå genom att alla skolans elever ibland genomför 

samma moment, vilka ofta baseras på bildformer som läraren tror ingår i elevernas refe-

rensramar.43 Resurserna till bildundervisningen har minskats radikalt under de senaste 

åren, så att ambitionsnivån har fått sänkas. Bildläraren ser det som en mycket svår upp-

gift att utveckla elevernas bildkompetens, så att de kan uttrycka sig friare och mer med-

vetet.  

Emmaskolan 
Placering 

I det undersökta hemklassrummet finns ett stort antal bilder. Flertalet av dem har fram-

ställts av elever. Dessa har placerats mindre framträdande än bilder som vykort, ”flyer” 

från en teater eller bilder som lärare gjort, vilka placerats på vita tavlan tillsammans med 

aktuella skriftliga meddelanden. Den vita tavlan är centrum för undervisningen i rum-

met. Klassrumsdörren används också som upphängningsplats för bilder. Vid mitt sista 

besök fanns här exempel på minnesbilder i form av foton från sociala aktiviteter i klas-

sen.  

Innehåll och funktion  

Elevernas bilder består av avbildningar i form av blombilder, bilder som tangerar typen 

”fritt skapande” (fantasidjur) samt minnesbilder av olika slag, t.ex. från sociala aktivite-

ter i klassen. 

Möjligheter att formulera åsikter visuellt varierar något mellan de olika bildmomenten. 

Lärarens ord och instruktioner är avgörande. Blombilderna är exempel på ett moment 

där eleverna ges ringa möjlighet att formulera några yttranden. Syftet med uppgiften var, 

enligt läraren, att en förlaga skulle avbildas så noggrant som möjligt.  I det friare stu-

diemomentet fantasidjur är det tänkbart att elever skulle kunna utnyttja möjligheten att 

uttrycka någon åsikt, men det kräver bland annat stor initiativförmåga hos eleven och 

goda bildkunskaper. Återigen: lärarens ord blir ofta avgörande för bildmomentets karak-

tär och funktion. Bilderna på fantasidjuren framstår dock som stereotypa, då de saknar 

originalitet och har stor likhet med varandra.  

                                                 
43 Se bildexempel, sid. 10 
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Ett arbetsmoment som leddes av en fritidspedagog behandlade fotbollsmatcher. Momen-

tet baserades på elevernas egna upplevelser. I ett sådant moment skapar eleverna bety-

delser av närhet i sina bilder. Eleverna var på plats och en del av publiken och genom 

bilden manifesteras detta. Identifikationen är en central del. Bilden kan i detta fall ses 

som något slags yttrande.   

Visuell yttranderätt? 

Genom bildernas placering uppstår en rangordning av bilderna. I stort prioriteras lärar-

nas yttranden verbalt och visuellt på skrivtavlan. Det blir tydligt att läraren bestämmer 

över samtalet i rummet. Eleverna har i vissa studiemoment möjlighet att formulera visu-

ella yttranden, men i slutänden organisera läraren bildmaterialet till form, innehåll och 

placering.  

Tallholmsskolan  
Placering  

I det undersökta skolhuset används undervisningsrummen flitigt för att exponera elevers 

bilder. Ibland används även korridorens väggar. På och runt dörrarna till rummen finns 

bilder, som exponeras under en längre tid. Som exempel kan nämnas bilder som lärare 

tagit på elever. Högt upp på korridorväggen och hängande från taket finns ett fåtal äldre 

elevarbeten. De har enligt fritidspedagogen sparats som ”goda exempel” och hängt uppe 

flera år. Eleverna som gjort bilderna finns idag på andra skolor. Elevproducerade bilder 

dominerar. I bildsalen används väggytorna inklusive vita tavlan i stor utsträckning som 

arbetsyta, där eleverna målar på stora pappersytor. Ett av fritidspedagogens mål är att 

alla ska lära sig att göra stora och synliga bilder. När en ny elevgrupp kommer byts en 

del av bilderna ut. Behovet av arbetsyta får styra valen av bilder som sätts upp på väg-

garna. Färdiga arbeten placeras på väggytor som inte kan användas som arbetsyta. För-

utom äldre elevproducerade bilder finns här även bilder gjorda av lärare. De senare bil-

derna används i pedagogiska syften. Rummets ljussättning med markering mot de båda 

skrivtavlorna skapar två centra. Läraren förflyttar sig mycket i rummet och något enty-

digt centrum finns inte.  Bilder som placeras på skrivtavlorna blir väl synliga.  

Innehåll och funktion 

Under observationsperioden förekom bildproduktion om fingerade karaktärer och 

konstbilder. Det förra momentet fungerade som ett träningsmoment i bildkomposition. 

Eleverna hade av läraren uppmanats att använda sina kunskaper om rollspel och dator-

spel, då de målade sina karaktärer. I detta moment bedömdes det också som viktigt att 
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en bakgrund först målades över hela bildytan. Det senare momentet (som en annan elev-

grupp genomförde) skulle fungera som orientering om konst samt stöd för muntligt 

framförande.44 Fritidspedagogen hade uppmuntrat eleverna att låta sig inspireras av 

konstbildernas uttryck, för att ta upp egna tankar i sina bilder med hjälp av konstbilder-

nas former. Jag fick möjlighet att närvara under en del av bildframställningsfasen. Ele-

verna visade sig ha svårigheter med att uttrycka eget innehåll och avbildade hellre 

konstbilderna så som de upplevde dessa utan att tillägga något.  

Visuell yttranderätt? 

Ovan nämnda exempel på bildmoment, som jag med informantens hjälp bedömt som 

representativa för skolans verksamhet, erbjuder eleven möjligheter att påverka såväl 

form som innehåll. Studiemomentets karaktär är ”öppet”. Det har likheter med lärar-

elevsamtal baserade på frågor utan givna svar. Bilden på sidan 22 är ett exempel på hur 

en elev har använt sig av möjligheten att formulera en egen tanke visuellt. Bilden är en 

avbildning av Carl Larssons porträtt på konstnären Ernst Josephson och den har tillförts 

tecken från elevens vardag genom en upprepning av ”G” i en cirkel så att ett mönster 

likt en tapet uppstår. Av en annan elev i klassen får jag veta, att tecknet används av någ-

ra pojkar i klassen i betydelsen ”gangsters”. Tecknet skrivs enligt eleven på anteck-

ningsblock, bänkar och lappar i skolan. I rummet råder ofta ett öppet samtalsklimat 

kring bilderna och elever påverkar ibland bildernas placering.  

Kullaskolan 
Placering  

I det studerade hemklassrummet finns totalt få bilder. Ett femtontal har elever produce-

rat eller valt ut. Dessa har placerats på salens anslagstavla, som finns på en sidovägg. 

Förutom de fåtaliga elevbilderna finns ett tiotal mer eller mindre hoprullade kartbilder 

hängande ovanför skrivtavlan. Elevernas platser är ordnade i rader så att blickarna vänds 

mot katedern och skrivtavlan bakom den. Eleverna måste för att se varandras bilder vri-

da på huvudet. Deras bilder marginaliseras genom placeringen på sidoväggen med an-

slagstavlan snett bakom många elever. Placeringen på anslagstavlan framstår som opla-

nerad, då något arbete delvis skymmer ett annat elevarbete.  

 

 

                                                 
44 Läraren hade med klassläraren planerat att de färdiga bilderna skulle flyttas över till hemklassrummet, och att 
de där skulle presenteras av eleverna under en lektion senare i maj då hela klassen var samlad.  

 19



Innehåll och funktion  

Bilderna rör ämnesområden som Scandlines45 och ”snoken”. De flesta har utformats, så 

att de utgör rena illustrationer till orden. Karaktären hos bilderna visar, att eleverna hål-

ler sig inom snäva ramar, såväl till form som till innehåll. Svaren på eventuella frågor är 

redan givna och bilderna fungerar som utfyllnad och utsmyckning. Bildernas uttryck och 

format tyder på att eleverna inte tillmäter dem någon större betydelse.  

Visuell yttranderätt? 

Nämnda arbeten är exempel på elevers bilder, som av många beskrivs som ”traditionel-

la”. Bilderna är illustrationer till det som orden förmedlar. Bilderna utmanar inte. Bil-

derna för inte fram elevers tankar, utan är i många fall avbildningar av redan befintliga 

bilder som blir svar på lärarens slutna frågor. I detta hemklassrum kommenteras inte 

elevernas bilder enligt informanten.  

 

Tre bildexempel 
Nedan följer analyser av tre bilder. Exemplen får representera den spännvidd som elev-

bilderna uppvisar: från fotokopierad46 bild med bearbetning av eleven (räven) till den 

delvis avbildade konstbilden, som eleven involverat i sitt vardagsliv (porträttet) och ett 

slags minnesbild (fotbollsmatchen). Bilderna skapar tillsammans med övriga tecken dis-

kursiva praktiker. De har producerats efter lärarnas initiativ och avläses mot bakgrund 

av omgivande tecken. Lärarnas förhållningssätt avgör vilket värde elevernas bilder till-

mäts. När studiemomentet innehåller öppna frågor tillförs bilderna ibland tecken som 

ingår i elevernas identitetsarbete.  

 

                                                 
45 Färjerederi  
46 Kopia som gjorts i kopieringsmaskin 
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Näranalys av bild i hemklassrum i Emmaskolan 

Denotativ beskrivning 

I en bild i formatet liggande A4 syns fem klart urskiljbara fält. Tre av fälten är större och 

delar in bilden i horisontella fält. Det nedersta är grönt och bildar förgrund. Det mellers-

ta fältet består av en ljus yta mot vilken mörka linjer tecknar siluetter av ett stort antal 

människor i rader. Det översta fältet är ljusblått och i dess högra kant syns en strålande 

sol. De resterande två fälten är båda mindre och ljusa. Det ena av dessa finns i kanten av 

det gröna undre stora fältet och markeras med en svart linje längs tre sidor. På gränsen 

mellan den vita ytan och det gröna fältet finns en liggande svart människosiluett och en 

rund svart form, en boll.  Bollen rullar just in i den vita ytan, målet. Längs kanten av det 

stora mellanpartiet, läktaren med publik, och på båda sidor om målet syns ett band med 

ord som Volvo, Coca Cola och HIF. Det andra ljusa fältet finns ovanför bildens mitten-

parti mot den blå bakgrunden. På fältet står ”MFF” med blå bokstäver och ”HIF” med 

röda bokstäver samt därunder ”0 – 3”. Bilden visar alltså en fotbollsmatch. I förgrunden 

på det gröna fältet, fotbollsplanen, står en spelare i rött och blått med armarna uppsträck-

ta.  
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Bilden visar en situation, då ett mål görs. Bollen rullar in i målet och målgöraren höjer 

armarna i en segergest. Publiken gör samma segergest. Målvakten som målats med svart 

färg liksom bollen ligger ner helt (ut)slagen. Målgöraren från fotbollslaget HIF har må-

lats i lagets färger blått och rött. Huvud, händer och lår har en något brunare färgton än 

tröjan och strumporna, vilket skapar en siluettaktig bild av fotbollsspelaren, fast inte lika 

långt drivet som hos målvakten.  

Yttre kontext 

Bilden sitter på en vägg i ett hemklassrum. Den omges av bilder i samma format med 

innehåll hämtade från olika lagsporter som handboll, fotboll och basketboll. De omgi-

vande bilderna har också målats med oljepastellkritor. På väggen finns dessutom ett par 

inramade större bilder med blommotiv, ett litet antal mindre bilder på fantasidjur samt 

ytterligare några elevarbeten över betydelsefulla händelser i några elevers liv (tidsaxlar).  

Konnotativ beskrivning 

Bilden tar ställning för fotbollslaget HIF. Jag kan se en närhet mellan målgöraren och 

eleven som gjort bilden, och kan tänka mig att eleven önskar att han varit målgöraren. 

På läktaren syns enbart påhejare. Alla i omgivningen är supportrar till HIF, det ledande 

och vinnande laget. Ställningen är 0-3, så det handlar om en rejäl seger över motstånda-

ren MFF. Fotbollslagen har tydligt markerats, för att ingen ska kunna ta miste på vem 

som är vinnare. Solen strålar från en klarblå himmel, vilket understryker det positiva i 

händelsen. Livet är härligt. Bilden manifesterar grupptillhörighet.  

Bilden är också en minnesbild från en match. In i skolvärlden och klassrummet lyfts ett 

liv, som inte förekommer här särskilt ofta.   
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Näranalys av bild från Tallholmsskolan 

Denotativ beskrivning 

På ett vitt pappersark med ungefärliga mått 50 gånger 70 cm har med svart färg målats 

formen av ett manshuvud mot bildens övre kant. Huvudet upptar ungefär en tredjedel av 

bildens höjd. På den vita bakgrundsytan har målats sex röda cirklar samt en del av en 

sjunde cirkel. De är utspridda över hela bakgrunden. I cirklarna som har individuell cir-

kelform har med blå färg målats bokstaven ”G”. I bildens undre högra hörn finns svarta 

konturer av en hand som håller en cigarr mellan långfingret och ringfingret. Rök stiger 

upp från cigarren. Tvärs över handleden finns en linje, som ger betydelsen av att man-

nen har ett klädesplagg på sig. Huvudets cirkelrunda kontur är målad med en grov linje 

med avbrott på platsen för hakan. Här finns formen av ett skägg, målad som en kompakt 

svart yta i vilken munnen bildas av en vit oval. Mannens hår spretar åt två håll. Ögonen 

bildas av två hoptryckta ovaler utan irisar och markerade ögonbryn.  
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Yttre kontext 

Bilden finns i bildsalen utan fast placering under en period, då en klass genomför ett 

studiemoment om konstbilder. Bilden omges av andra bilder som i de flesta fall är kopi-

or av konstbilder samt arbetsmaterial som färger och redskap som penslar.  

Konnotativ beskrivning 

Bilden visar en äldre rökande man. Ögonens form skapar tillsammans med ett spretigt 

hår och en öppen mun visionen av en temperamentsfull man. Rökslingorna från cigarren 

förstärker och säger mig att det rör sig om en person som lever i sus och dus. Troligtvis 

en konstnär, eftersom bilden har gjorts under lektioner, när man studerat konstbilder och 

konstnärer. Bilden av mannen lever upp till myten av konstnären som en livsnjutare. 

Skägget är ett tecken för konstnär, vilket förstärker intrycket. Genom läraren och eleven, 

som gjort bilden, informeras jag om att bilden är en kopia av ett porträtt på den svenske 

konstnären Ernst Josephson.  

De röda cirklarna med de blå bokstäverna ”G” får först betydelsen av ett mönster likt en 

tapet. Av en annan elev än den som gjort bilden får jag veta, att cirkeln med ”G” an-

vänds av pojkar i klassen som tecken för grupptillhörighet. Eleven säger att tecknet be-

tyder ”gangster”. Så växer en annan betydelse fram. Cirklarna får betydelsen av att ele-

ven erövrat kopian av en konstbild. Eleven låter bilden tillhöra hela hans grupp. Konst-

nären Josephson inlemmas i gruppen som en cool rökande man.  Cigarröken lockar ele-

ven och han vill visa att han inte är främmande för att röka.  
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Näranalys av bild i hemklassrum i Kullaskolan 

Denotativ beskrivning 

I en näst intill kvadratisk bildyta, som mäter cirka 12 gånger 12 cm, syns två gråtonade 

fält. Det ena mindre fältet nertill i bilden bildar förgrund och det större bildar bakgrund. 

Den ojämna gråtonen ger intrycket av berg. I förgrunden finns ett djur, en räv. Den upp-

tar en stor del av bildytan, från bildens undre kant till den övre, och har en central pla-

cering något till vänster om bildens mitt. Räven syns bakifrån och har huvudet vridet 

mot höger, så att det syns i profil. Räven är rödbrun. Till höger om räven i bildens högra 

kant syns en grönfärgad yta. Den är oregelbunden till formen och sträcker sig från för-

grunden uppåt i bilden framför bakgrunden. Det är en tall.  

Bilden har monterats i det övre vänstra hörnet av ett blåfärgat pappersark tillsammans 

med handskriven information om djuret. Skriften är grönfärgad på gula oregelbundna 

organiska former, som är utspridda över det blå arket. I det nedre högra hörnet står skri-

vet för hand ”Av: Mia!”. 

Yttre kontext 

Bilden med tillhörande skriftlig information finns på en anslagstavla i ett hemklassrum. 

Den omges av fler elevproducerade arbeten, som baseras på bild och ord.  Övriga arbe-

ten innehåller presentationer av platser som köpcentrum och en historisk fästning, färje-

rederi och andra djur. Arbetena har i de flesta fall utformats med hjälp av avbildade bil-

der i litet format, vilka illustrerar den skrivna informationen.  

Konnotativ beskrivning  

Jag ser en räv, som färgats rödbrun, i en svartvit kopia av en fotografisk bild. I bilden 

finns ytterligare ett färglagt parti. Det är en tall. Den färglagda räven och tallen ser jag 

som en skolelevs sätt att markera vad som är viktigt i bilden. Den brunröda färgen repre-

senterar djuret räv medan den gröna färgen står för trädet tall. Formerna är omsorgsfullt 

färglagda, så att de ska framträda som delar av fotot.  
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Skriften i de gula oregelbundna formerna utspridda över det blå arket informerar mig på 

ett grundläggande sätt om djuret. Orden är som hämtade ur en bilderbok för de yngsta 

läsarna. Orden förstärker intrycket av att räven och tallen har färglagts för att understry-

ka att informationen ska handla om natur.  

Bildens färglagda partier representerar liksom de utklippta gula pappersformerna med 

handskriven text en skolkultur, där elever presenterar de svar eller ger den information 

som läraren och skolomgivningen redan känner till. Genom att presentera textraderna på 

rundade former försöker eleven tillföra en betydelse av att arbetet inte bara är avbild-

ning, utan inlemmats i skolans kultur.     

Diskursiva praktiker/visuella praktiker 

Bildexemplen ingår i tre olika diskursiva praktiker, som i sin tur är delar av en ännu 

större helhet (grundskolan). Varje enskild skola kan ses som en diskursiv praktik. Om 

varje bild ses som en handling, ett visuellt yttrande, är den en aktiv del i den diskursiva 

praktiken och påverkar på något vis utvecklingen av denna. Bilden kan, som i exemplet 

med rävbilden, befästa skolans traditioner genom att föra fram på förhand givna svar el-

ler innehåll, men den kan, som i exemplet med porträttet på Ernst Josephson, även gå 

bortom det givna och hämta tecken från någon annan diskurs.  Det handlar här om teck-

en som en liten grupp elever använder för att markera revir. Exemplet med fotbollsbil-

den befinner sig mellan de båda andra exemplen i detta avseende. Varje exempel ingår i 

diskurser, där läraren initierar poblemområdet eller arbetsmomentet. Studiemomenten 

tillsammans med synliga bilder och exponerad information visar att konstbilden är stark 

i diskurserna.  

Elevernas bilder utgör svar på den pedagogiska verksamheten. Till denna räknar jag un-

dervisande lärare, rummet med alla dess visuella tecken samt eleverna. Läraren har dock 

en särställning. ”Skapande” (enligt lärarrösterna) är centralt i den pedagogiska verksam-

heten. Skapandet tar sig dock olika uttryck. Ibland stannar skapandet i avbildning av bil-

der, medan det i andra fall kan omfatta nyskapande eller åtminstone ett strävansmål för 

läraren, att elevernas bilder ska vara nyskapande. I denna visuella praktik eller diskursi-

va praktik ryms även ungas identitetsarbete. Thomas Ziehe47 använder ”identitetsarbete” 

för att markera att unga bygger sina identiteter utan att gå in i färdiga mallar.  Detta in-

nebär att bilderna kan ingå i ett slags dialog elever emellan och att elever formulerar 

egna yttranden. Ungas identitetsarbete utgör förmodligen en ringa del av klassrummets 

                                                 
47 Ziehe, T. (1989) Kulturanalyser, ungdom utbildning modernitet. Stehag: Symposion 
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diskursiva praktik, men trots detta är denna del väl så viktig som andra. Identitetsarbetet 

tillhör i första hand diskurser som finns utanför undervisningsrummet. 

Ju öppnare studiemomentet är desto lättare är det för eleven att infoga tecken från dis-

kurser utanför skolans. Vi kan se det i fotbollsbilden. Hela bilden blir ett tecken som re-

presenterar tillhörighet till en annan grupp som omfattar människor utanför skolan. I 

bilden finns tecken som ingår i idrotts och sportdiskurser. T.ex. segergesten. Denna gest 

har spridits och kan idag ofta ses i skolan, även om den inte är lika etablerad som hand-

uppräckningen.  

”Social praktik/diskursordning” 

Skolorna som varje rum är en del av och grundskolan i stort är storheter som dessa rum 

ingår i och påverkas av. I respektive skola finns lärare, övrig personal och elever. Ele-

verna yttrar sig ibland under raster och håltimmar genom att klottra i korridorer, trappor 

eller toaletter. Två av de undersökta skolorna kunde uppvisa exempel på klotter. Dock i 

liten omfattning. Klottret består mest av ord, men får en visuell karaktär genom sitt ut-

tryck och platsen.48 Vid dessa två skolor finns hos skolledningarna en policy gentemot 

klotter.  Direktiv har utgått till lokalvårdare och vaktmästare, att de ska avlägsna allt 

klotter.  Klotter har sin egen diskurs och tycks definieras av platsen, formen och innehål-

let. Spår av borttaget klotter framträder som partier med nymålad färg.49 Nya tecken har 

uppstått med betydelsen ”otillåtet yttrande”.  Tecken kan lånas från klotterdiskursen och 

användas i en bild som framställs under en lektion, t.ex. som i kopian av porträttet på 

Ernst Josephson.  

Styrdokumenten ingår i en vidare diskurs, som bildar bakgrund mot vilken skolans per-

sonal genomför verksamheten. Lärarnas tolkning av styrdokumenten skapar tillsammans 

med den enskilda skolans traditioner en diskurs. I elevernas bilder kan vi se spår av oli-

ka diskurser, som eleverna ingår i. Diskurserna möts i skolan med olika stort inflytande 

över elevernas bilder.  

3 Slutdiskussion  

Pedagogerna på de tre skolorna har olika utbildningar men har en förenande funktion i 

ansvar för bildundervisning. De poängterar sina ambitioner att få alla elever att produce-

ra bilder. Bildläraren och fritidspedagogen betonar att de skulle behöva bättre resurser 

för att kunna få eleverna att utveckla sin bildkompetens att omfatta förmågan att formu-

                                                 
48 Se exempel, bilaga 1, bild 3 och bild 5 
49 Se exempel, bilaga 1, bild 6 
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lera egna ståndpunkter visuellt. Bildläraren menar dessutom att bristen på ämnesöver-

gripande arbete och gemensam grundsyn med kollegor är ett hinder. På Emmaskolan 

och Kullaskolan framträder en rangordning bland bilderna i klassrummen, där elevernas 

bilder får stå åt sidan. I Tallholmsskolan upptar elevernas bilder stor plats, när de expo-

neras och lärarnas bilder har en mindre framträdande plats.  

Elevernas bilder framstår till stora delar som avbildningar av befintliga bilder, men de 

omfattar även personliga och mer självständigt framställda bilder. Innehållet underord-

nas bildkompositionen och tekniken, även om lärarna anser att det bör betonas. I all-

mänhet tycks det vara krävande för eleverna att använda möjligheten att formulera sina 

tankar visuellt, vilket kan förstärkas av att studiemiljön inte motiverar eleverna. Det 

finns en spridning i bildernas funktion från renodlade illustrationer till självständigare 

roll. Spännvidden synliggörs i exempel från Kullaskolan och Tallholmsskolan. Exempel 

från Kullaskolan, vilka generellt sett enbart utgör illustrationer till skrivna ord, får utgö-

ra en pol och som motpol framstår exemplen från Tallholmsskolan, där bilderna har en 

självständigare roll. Elevproducerade bilder som är reproduktioner av redan befintliga 

bilder kan tänkas vara en form av elevyttranden, då bilden skulle kunna fungera som ci-

tat och ingå i visuella yttranden som omfattar flera bilder eller andra textsammanhang. 

Detta har jag dock inte kunnat se exempel på under mina observationer. Lärarröster vi-

sar på ambitioner, som står i samklang med kursplanen för bild, där elever ska tillägna 

sig förmåga att hantera befintliga bilder.  

Elevernas bilder, så som de existerar i undervisningsrummen (onstage), kan förstås bätt-

re mot bakgrund av förekommande klotter, dvs. yttranden som görs backstage, och vice-

versa.  

 

Utifrån de tre informanternas röster framstår det som en krävande uppgift för dem att få 

eleverna att använda sig av yttranderätten. Pedagogerna tycks klämmas mellan styrdo-

kumentens intentioner, skolornas praxis och elevernas behov.  

Eleverna känner sig inte motiverade att uttrycka sina tankar och idéer, när bilderna inte 

uppmärksammas samtidigt som de har haft liten möjlighet att utveckla förmågan. Inne-

hållet tycks begränsas av oskrivna regler. När eleven väl vill uttrycka något i skolan, 

görs det som klotter. Innehållet rör då ofta sex, gängbildningar och ibland skolan. Äm-

nena kan av elever uppfattas omöjliga att ge uttryck för i den pedagogiska verksamhe-

ten, och då väljer eleven att uttrycka sig genom klotter. Vi kan inte förvänta oss att klott-

ret ska flytta in i klassrummen, eftersom anonymiteten, som förmodligen är en viktig 
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drivfjäder bakom klottret, går förlorad i samma ögonblick. Hasse Hansson menar i Infly-

tande på riktigt att unga medvetet undanhåller sina tankar och erfarenheter från skol-

verksamheten.50 Att stå till svars för sina yttranden kan vara en förmåga, som tar lång tid 

att utveckla. Läroplanens fyra F förtydligar förutsättningar: fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. När målen i läroplan och kursplanen i bild ställs mot situationerna i de 

undersökta skolorna blir komplexiteten tydlig.  

En del av denna komplexitet belyser Ziehe med orden regression och progression. För-

enklat kan regressionen komma till uttryck som motstånd hos elever att anta utmaningen 

att formulera tankar visuellt, så som skedde vid Tallholmsskolan under studiemomentet 

kring konstbilder. I vissa lägen tycks en dragkamp uppstå mellan elever och lärare. När 

läraren har ambitionen att elever ska formulera sig visuellt, visar mina observationer att 

elever ofta vill stanna i ett avbildande av befintliga bilder. Det kan tolkas som om elever 

har behov av ett slags terapi, något som med Ziehes ord skulle kunna ses som regres-

sion.  

En annan typ av regression är exemplet med blombilderna i Emmaskolan. Här har lära-

ren bestämt att bildframställningen ska vara ren avbildning. Sådan regression kan vara 

nödvändig som ett slags fördjupning eller repetition.  

 

Visuell dragkamp  

Skolan framstår som en plats där motsättningar mellan ungdomskultur och vuxenkultur 

framträder. Antalet elevproducerade yttranden i skolans miljöer är så litet, att det nästan 

blir till avsaknad av ungdomars yttranden, såväl verbala som visuella. Skolornas väggar 

är många gånger kliniskt befriade från elevers yttranden. Kan elever tolka detta på något 

annat sätt än att i skolan förväntas de hålla sig inom redan givna oskrivna ramar när de 

ska yttra sig, såväl till form som till innehåll? Motsättningar kan öka genom att skolled-

ning och lärare fattar beslut om att klotter ska avlägsnas, utan att involvera elever i be-

slutet.  

Gert Z Nordström menar att skolan har en inbyggd motvilja mot individuella uttryck51. 

Detta kan jämföras med vad Kress & van Leeuwen52 skriver om skolans sätt att använda 

elevers bilder. I de tidigaste skolåren har vanligtvis elevers bilder en given plats och bil-
                                                 

50 SOU 1996:22 Inflytande på riktigt, om elevers inflytande, delaktighet och ansvar  
Delbetänkande av Skolkommittén. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
51 Nordström, Gert Z (1992) i Lind, U, Hasselberg, K och Kühlhorn, B-M (red.) Tidsbilder, perspektiv på 
skola och bildskapande under150 år. Stockholm: Utbildningsradion, Skolverket  
52 Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996) Reading Images: the Grammar of Visual Design/ Gunther 
Kress and Theo van Leeuwen, London; New York  
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derna uppmärksammas. Senare tonas elevernas bilder ner, för att till slut nästan helt för-

svinna. Observationerna i Kullaskolan tyder på att förhållandena är sådana. Elevernas 

bilder ses snarare som ’self-expression’ än som kommunikation och mer som spontana 

uttryck som de tillägnat sig tidigare i livet än som språkliga uttryck som de behöver lära 

sig.  

Caroline Liberg53 betonar hur skilda uttrycksformer samverkar i elevers kommunikation 

och lärande, när hon beskriver det flerstämmiga klassrummet. Elever tar intryck av mu-

sik, filmer och stillbilder med flera medieformer och använder sig av formerna och in-

nehållen som referensramar eller formmall för sin kommunikation. För eleverna går ut-

trycksformerna in i varandra utan gränser, och vi kan använda ordet literacy för kommu-

ikationsförmågan. Stafseng54 problematiserar begreppet genom att peka på konflikter 

som råder inom skolan, när bild ställs mot ord. Uppfattningen att användningen av en 

kommunikationsform går ut över en annan tycks vara utbredd. Så även i de skolor som 

jag undersökt. Också Kress & van Leeuwen55 menar att det finns ett motstånd mot bilder 

baserat på en uppfattning om att det ökade bildanvändningen är ett tecken på kulturellt 

förfall. 

 

Helene Illeris skriver 
I stedet for blot at forstå billedet som medier åbner anvendelsen af postmoderne op-

tikker for idén om at anskue billeder som visuelle begivenheder fyldt med gamle og 

nye muligheder – ikke muligheder for at ’opdage’ os selv eller verden omkring os, 

men muligheder for at skabe verdener som giver os muligheder for at udforske nye 

og anderledes relationsformer.56

Det ovan nämnda möjliggör förståelse av elevbilders inneboende kapacitet. Det ger ock-

så en bild av vilket krav på kunskap och förmåga som ställs på undervisande lärare. Det 

kan dessutom ses som förklaring till varför elevers bilder ibland har en svag ställning 

som i klassrummet i Kullaskolan. Den existerande bildnormen där kan närmast beskri-

vas som ”obearbetade kopior av offentlighetens bilder”. Det är fullt möjligt att använda 

kopior av andras bilder i visuella yttranden, för att föra fram egna ståndpunkter, men det 

                                                 
53 Caroline Liberg (2003) Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget. I: Utbildning och demokrati. Tidskrift 
för didaktik och utbildningspolitik. 2003, vol 12, nr 2, Malmö högskola 
54 Vetenskapsrådet (2006) Uttryck, intryck, avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. Stock-
holm: Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006  
55 Se citat sid. 6 
56 Illeris, Helene (2002) Billede, pædagogik og magt - postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt. Kö-
penhamn: Forlaget Samfundslitteratur, s 24 
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kräver bearbetning. Enligt informanten på Kullaskolan, kommenteras inte elevernas bil-

der i detta rum.     

Läraren på Kullaskolan vittnar om hur elever involveras i ett slags bildsamtal genom att 

se på varandras bilder både under produktionsfasen och när de sitter på väggen i bildsa-

len.57 Gränsen mellan ren avbildning och personliga yttranden kan ibland vara hårfin. 

Genom en liten förändring av en avbildad bild, det kan röra sig om ett tillägg, kan bilden 

ses som ett yttrande. Johan Liljestrands resonemang kring begreppet diskussion kan jäm-

föras med bildproduktion, som är knuten till öppna frågor. Framträdande skillnader 

finns förstås: diskussion förutsätter något slags överenskommelse om innehåll (för sam-

talet)58. Yttranden i en diskussion ingår i en serie av yttranden, vilka är beroende av var-

andra. Yttranden förutsätter varandra. Bilder görs mer oberoende av varandra, dock inte 

utan beroende av varandra. En bild avläses, förstås, utifrån den kontext den befinner sig 

i, precis som ett verbalt yttrande.  Det finns ingen given ordning för hur vi avläser varje 

enskild bild. Man kan börja avkodningen var som helst, i vilket tecken som helst, i bil-

den. Det gör vi däremot inte i verbala utsagor.  I detta sammanhang vill jag lyfta fram 

likheterna samt bilders inneboende egenskap att skapa dynamik enbart genom expone-

ring. Två bilder på en anslagstavla skapar fler betydelser än summan av respektive bilds 

betydelser. Resultatet skulle kunna beskrivas som en visuell dialog. Betydelser som ska-

pas vid betraktandet av den ena bilden påverkas och tillförs nya betydelser då den andra 

bilden betraktas och vice versa.  

Visuella yttranden ingår inte bara i demokratiska processer utan fyller också en viktig 

funktion i elevernas arbete med att ”konstruera sig själva”. Dessa båda processer löper 

parallellt genom skolåren och påverkar varandra. Frånvaron av elevers visuella yttran-

den (eller andra yttranden) i skolmiljön visar på ett demokratiskt underskott och en syn 

på unga som icke-vuxna, det vill säga målet med tillvaron som ung är att bli vuxen. 

Unga ses inte som fullvärdiga människor och tillåts därmed inte att få använda sig av de 

fri- och rättigheter som vuxna tar för givna. Stafseng skriver: 
Fra ungdommens selvkonstruksjon til andres konstruksjon av ungdom er det et langt 

skritt, logisk og prinsipielt. Men praktikere og praksis forutsetter konstruksjon av et 

                                                 
57 Detta får ses mot bakgrund av bilderna och hanteringen av dem i hemklassrummet, det observerade rummet, i 
Kullaskolan 
58 Liljestrand, s 43 
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objekt, og samtidigt også et subjekt. /… / Forsåvidt inngår det i enhver pedagogikk 

en praksis som innebærer et ungsomssyn. 59

Stafsengs ord kan jämföras med följande ur Skolkommitténs delbetänkande 1996: ”Det 

är lärarens handlingar i klassrummet som är avgörande för elevernas inflytande”60 Lära-

rens handlingar är avgörande för skapandet av förutsättningar för eleven att yttra sig och 

relaterade till den pedagogiska grundsynen. 

För att belysa elevers klotter och bilder ur ett maktperspektiv kan Focaults tankar om 

power/knowledge användas. Klotter kan då ses som uttryck för makt underifrån, medan 

elevernas bilder är inordnade i lärarnas diskurs och makt ovanifrån. Lärare exponerar 

elevernas bilder så att dessa betraktas genom lärarnas ögon. Frågan är om elever också 

ser på sina bilder med lärarnas värderingar, när de är i skolan och onstage. Genom att 

betrakta klotter utifrån begreppet empowerment61 kan det bli möjligt att överbrygga 

motsättningar som skapas mellan klotter och andra yttranden. Förs begreppen po-

wer/knowledge och empowerment samman kan vi bättre förstå vikten av att skolan ba-

nar vägen för att eleverna ska utveckla förståelse för att de själva besitter kapacitet att 

lära sig. Nyckeln till mer makt och kunskap ligger i förståelsen av den egna kommuni-

kationsförmågan och öppenhet för möten med andras yttranden, däribland visuella ytt-

randen.  

Skolan betyder inte samma sak för unga idag som den gjorde förr. Skolan var då porten 

till vuxenlivet och det var troligtvis där de unga skaffade sig merparten av kunskaperna 

som behövdes för vuxenlivet. Idag tycks skolan ha en delvis annan funktion för unga. 

Skolan har inte längre monopol på kunskapsbildning, vilket den hade från folkskolans 

födelse 1842 och en stor del av 1900-talet. Den har mist sin aura, som Ziehe har uttryckt 

det. Den obligatoriska skolan har därmed förlorat en del av sin makt. Denna bakgrund 

kan hjälpa oss att bättre förstå varför bildläraren på Kullaskolan kan uttrycka, att elever 

inte vill engagera sig särskilt mycket i skolarbetet. Lärarrösten menar, att elever inte 

”nappar” på erbjudandet eller möjligheten att bestämma över form och innehåll i de bil-

der, som ska produceras inom skolverksamheten.62 Denna lärarröst måste förstås mot 

bakgrund av Kullaskolans hela verksamhet och hur den organiseras. Lärarrösten väcker 

                                                 
59 Stafseng (1996) Den historiske konstruksjon av moderne ungdom – Om ungdom som forskningsobjekt i vitens-
kaps- og utdanningshistorisk belysning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag / UNGforsk, s 282 
60 Inflytande på riktigt SOU1996:22, sid. 20 
61 Dahlgren & Hultquist 
62 Från samtal med Lärare Tre 060503 
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frågor kring makt och demokrati för skolans övriga ”aktörer”. Dessa frågor berör jag 

dock inte närmare i arbetet.   

I skolans värld möter man då och då en uppfattning om att de unga skulle vara utan 

språk. Om vi med detta menar att unga inte kan samtala stämmer det dåligt. De unga 

samtalar fast på andra sätt än vad vi vuxna gör. Graffiti liksom bilder som ingår i ungas 

sätt att kommunicera kan vara svåra att förstå och möta av undervisande lärare. Dessa 

språkliga uttryck betraktas av många som klotter och avvisas inte sällan av vuxenvärl-

den och skolan. Vi lärare brister i förmågan att tyda och förstå och vågar därmed inte 

heller släppa in graffitin (eller andra ”ungdomliga” kommunikationsformer) i skolan. 

I mina observationer tycker jag mig kunna se krafter som med olika styrka ständigt är 

närvarande i verksamheten på de tre skolorna. Krafterna är styrdokumenten så som de 

framträder genom lärarnas och skolledningarnas tolkningar, personalens traditioner och 

eleverna. Elevernas makt (kraft) förefaller vara större på platser som korridorer och up-

pehållsrum, men det betyder inte att lärarna tillsammans med skolledning är utan makt 

där.  

Om jag ser de tre undersökta skolrummen och skolorna som representanter för grund-

skolan tyder mina observationer på att elevers visuella yttranden har en svag ställning i 

skolan. Elevernas bilder betraktas ännu inte som kommunikativa handlingar, utan mer 

som utsmyckning. De är ofta resultat av mindre kravfyllda uppgifter, som kan ha för-

handlats fram genom elevers motstånd. Detta motstånd kan i sin tur vara ett resultat av 

de dominerande skolämnenas form och innehåll.  Som jämförelse kan Internet nämnas. 

Här publicerar unga ett oräkneligt antal bilder för hela världen på den fria tiden och de 

blir ”bruksbilder”.  

Styrdokumentens mål avseende elevers yttranderätt är svåra att realisera på grund av lä-

rares och elevers attityder till visuella yttranden inom skolans väggar. Elevers visuella 

yttranden i form av klotter hamnar på kollisionskurs med skolans personal och i klass-

rummen råder lärarens koder, som begränsar yttrandena till vissa ämnesområden.  

Kan pedagogiken utvecklas så att eleverna inte bara får lust att ta upp för dem viktiga 

innehåll, utan också producera bilder med sådana innehåll? 

 

Slutligen avgörs frågan om elevens rätt att yttra sig av hur lärarna behandlar deras bil-

der. Ett exempel är porträttet på Ernst Josephson. Var placeras bilden? Kommenteras 

den? Uppmuntras andra elever att iaktta bilden och kommentera den eller rentav göra 

bilder som blir en fortsättning på porträttet? Betraktas eleven som ett subjekt, som pro-
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ducerar bilder med innehåll knutet till elevens tankar eller som ett objekt, vars bilder åt-

skiljs från elevens tankar? 
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                       Bild 6 

 
                                        Bild 7 

 

Kommentarer till bildexemplen 

Bild 1 

Konstbildsstudie av elev i år fem i bildsal, Tallholmsskolan.  

Bilden ingår i en svit, som blev resultatet av en hel klass studier av kända konstbilder. 

Eleven som producerat denna bild intresserade sig tidigt under studiemomentet för Lio-

nardo da Vincis Mona Lisa. Eleven fann da Vincis porträtt för komplicerat och krävande 
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att avbilda med alla dess färgtonskiftningar. Med fritidspedagogens hjälp fann eleven 

porträtt på Mona Lisa av andra konstnärer och valde Fernando Boteros. Eleven har 

starkt förenklat Boteros målning och med ansträngning omsorgsfullt målat de olika färg-

fälten. Bilden kan ses som ett resultat av rådande bildundervisning där innehållsfrågor 

fått stå tillbaka, så som fritidspedagogen beskrivit skolverksamheten.  (Se även sid. 19)  

 

Bild 2 

SO-arbete av elev i år sju på anslagstavla i hemklassrum i Kullaskolan.  

Exemplet är ett av nio elevarbeten som gjorts under SO-lektioner. Arbetena har gjorts av 

mindre elevgrupper om två-tre elever och har en stor innehållsmässig spridning. Elever-

na har, enligt bildläraren, som delar klassföreståndarskapet med SO-läraren, fritt fått väl-

ja ett innehåll, som de skulle göra en presentation av. Studiemomentet hade en obligato-

risk del: det skulle presenteras på anslagstavlan i klassrummet. Enligt bildläraren har ar-

betena aldrig kommenterats. Detta exempel visar hur en elev valt att använda sig av sin 

förmåga att texta rubriker, ett moment som alla i klassen tränat i bildundervisningen. 

Textavsnitten har placerats i former som påminner om tankebubblor eller utklippta pap-

persformer, som ofta förekommer inom skolkulturen vid denna typ av redovisningar. En 

bild på vargar, ämnet för grupparbetet, har placerats i pappersarkets undre kant. Här syn-

liggörs behovet av ämnesövergripande studier, som bildläraren talar för.  

 

Bild 3 

Klotter i korridor, Kullaskolan 

Gränsen mellan verbala och visuella yttranden är ofta oklar. Detta gäller inte minst klot-

ter. Bilden visar dock ett verbalt yttrande, som får representera elevers spontana yttrande 

i stort och ämnen som elever inte tar upp i undervisningssammanhang. 

 

Bild 4 

Bilder efter vykort som förlaga, på vägg i hemklassrum i år fyra, Emmaskolan. 

Dessa tre elevbilder ingår i en svit med drygt tjugo bilder placerade i en följd. Syftet 

med momentet var att samtliga elever i klassen skulle avbilda ett vykort så noggrant som 

möjligt. Det kan ses som ett led i elevernas bildspråkliga utveckling, men måste även re-

lateras till den begränsade tid som avsätts för dessa studier och kursplanens mål. 
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Bild 5 

Klotter på trappa i Tallholmsskolan  

Bilden kan ses som ett exempel på identitetsskapande moment. Den har gjorts utanför 

den organiserade pedagogiska verksamheten på elevens initiativ. I ett blandat visuellt 

och verbalt yttrande prövar sig eleven fram och förväntar sig troligtvis reaktioner från 

klasskamrater, andra elever och lärare. 

 

Bild 6 

Borttaget klotter i Kullaskolan 

Den vita färgen markerar på ett tydligt vis ett yttrande som tagits bort. Vid ett samtal 

med lokalvårdare i skolan framkom att de beordrats att avlägsna klotter så snart det upp-

träder. Färgpartier som i detta bildexempel blir ett tecken för förbjudet yttrande likt pip-

ljud som läggs på censurerade ord i tv-program och liknande.  

 

Bild 7 

Fantasidjur med namnet ”Scarf”på vägg i hemklassrum, Emmaskolan  

Alla elever i klassen har producerat bilder på fantasidjur. Till skillnad från momentet 

med avbildning av ett vykort (bild 4) har eleverna inte haft någon förlaga. För att använ-

da momentet som ett tillfälle för yttrande krävs god förtrogenhet med mediet och vana 

att formulera tankar visuellt samt att eleven kan tänja på frågeställningar och instruktio-

ner, som läraren gett eleverna. Ur lärarperspektiv är moment som detta relativt enkla att 

genomföra och hantera, då eleverna snabbt kan sätta sig in i momentet och få synliga re-

sultat. Exemplet får representera en skoltradition, där bilders dekorativa funktion och 

framställningsteknik står i förgrunden. 
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Bilaga 2 
 
Utdrag ur anteckningar förda vid besök på Emmaskolan i maj 2005 
 
På dörren till klassrummet finns en affisch i A3-format. Den gör reklam för en teaterföreställning. ”Fo-
rumteater, Sånt händer inte här.” Affischen består till stor del av en svart-vit fotografisk bild. En ung fär-
gad man står bakom en ung vit kvinna. ”Teater Glädjetår” står längst ner i hörnet som avsändare.  
 
På vita tavlan finns: 

Två förstoringar i ca A4-format av foton från klasslärarens bröllop.  
Två foton från sportevenemang i lagsport i en inomhusmiljö. Elever från klassen finns på dessa bilder.  

Ett klassfoto.  
Två mindre foton: en närbild på en av flickorna i klassen samt ett foto på två av flickorna i klassen. Dessa 
bilder ser ut att ha tagits i en annan miljö än skolans.  
En affisch i A4-format. ”Askungen en saga för vår tid” med serieaktig bild av Roy Lichtenstein-karaktär. 
Bilden är en närbild av en ung kvinna i tårar. Hon framställs i profil. I bakgrunden syns siluetterna av två 
unga kvinnor.  

Ett vykort med ett landskapsmotiv med texten ”Bali”. 
Ett foto på en svart pojke jämnårig med klassens elever. Detta är klassens fadderbarn i Tan-

zania. 
En datorutskrift i A4 format visar ett nyfött barn – en hälsning från en lärare på skolan.  

Här finns även en ”flyer” om en fotoutställning: ”Vision/verklighet, om barnarbete”. På denna finns en 
svart-vit fotografisk bild med ett arbetande barn som motiv. 
  
Mellan fönster på ena kortväggen finns två inramade fotografiska konstbilder med blomstermotiv. De är 
de största bilderna i rummet. Ca 50 x 60 cm i storlek. Under dessa två bilder sitter åtta bilder om fotbolls-
matcher med hemmalaget. De har målats med oljepastellkritor. 
Vid sidan om finns tolv tidsaxlar över elevers uppväxt. I dessa blandas ord och bilder. Formaten liksom 
teknikerna varierar i dessa bilder. 
 
I ett hörn av klassrummet finns tolv mindre bilder under temat ”fantasidjur”. De ha tecknats med färgpen-
nor på vitt papper och monterats på färgade små pappersark.  
 
 
Ovanför en fönsterrad på långväggen finns en rad med nitton bilder med blommotiv. Alla har samma for-
mat. Blommotiven (likadana) har målats i akvarelliknande teknik på vitt papper. Papprets vita yta domine-
rar bilderna.  
 
I ett annat hörn av rummet finns ytterligare fem tidsaxlar i varierande format och tekniker över elevers 
uppväxt.  
  
Under en hylla i hörnet finns några tryckta små kort. Varje kort visar kraftiga vita linjer som bildar ett 
hjärta mot en rosa bakgrund.  

(utdrag ur anteckningar vid besök på Emmaskolan 2005-05-09) 
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Bilaga 3 
 
Utdrag ur anteckningar förda vid besök på Tallholmsskolan i mars 2006 
 
Innanför dörren till bildsalen finns skriftliga anslag med något bildinslag. Anslagen har pedagogisk funk-
tion och informerar till exempel om bildframställning. De har producerats av lärare. Ovanför dörren finns 
fyra mindre akvarellbilder gjorda av en lärare med symboler för skolans olika hus. På dörren, där ibland 
pågående bildarbeten sätts upp, finns schema för salen. Nära dörren finns ett tjugotal mindre tidigare 
elevproducerade bilder, som används som ”goda exempel” under rubriken ”Tips och idéer”. Bland dem 
kan nämnas: tredimensionella sagofigurer, bilder om indianer, symboler av typ hjärta, ansiktsmask, colla-
ge från en utflykt och fågelsiluett. Här finns även en affisch.  
På en dörr till intilliggande rum har samlats ett dussintal bilder som gjorts i vitt papper. Som exempel kan 
nämnas former föreställande djur som har klippts ut ur vitt papper. Här finns också ett par bilder om indi-
aner.  
Högre upp på denna vägg finns ett stort plakat, ett arbete av flera elever, med formuleringar hämtade från 
FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.  
På vita tavlan finns tre pågående elevarbeten om konstbilder. De är avbildningar av hästbild (konturerna 
av en häst målade i vit färg mot en enfärgad blå bakgrund), porträtt av en ung kvinna med tygstycke (Pic-
casso) samt porträtt (Pissarro). Ovanför tavlan finns fler hoprullade större elevarbeten. 
Vid sidan om och framför tavlan står en tredimensionell bild föreställande en indian i nästan naturlig stor-
lek. Denna bild har stått här alltsedan skolan hade besök av en indian i fjor.  
 
Mellan två fönster finns en större inramad bild. Ovanför två fönster finns fler elevproducerade bilder: ett 
par mindre tecknade bilder (innehållet är svårt att tyda) samt en större målad bild över en planet.  
 
Längre in i den oregelbundet utformade salen finns några tredimensionella bilder på ett bord och ett mate-
rialskåp.  
På väggen ovanför en soffa sitter ett par bilder som gjorts av upphittat och insamlat skräp från skolans 
omgivningar, ett slags collage under temat ”skattjakt”. Vid sidan om finns en större målad bild från ar-
betsmomentet ”en fingerad karaktär”.  
I ett hörn av rummet samsas två pågående arbeten om konstbilder, en kopia av en landskapsbild av van 
Gogh samt en icke föreställande bild som eleven säger sig ha hittat på. Här finns också ett skåp i vilket lä-
raren förvarar bilder som inte sätts upp.   
Intill denna vrå finns ytterligare en vit tavla. Även denna används som arbetsyta och här sitter ett pågåen-
de arbete om en konstbild. Mellan denna vita tavla och dörren till korridoren finns materialskåp och disk-
bänk. På skåp och diskbänk finns åtskilligt material för bildproduktion framsatt.  
 
I rummet finns arbetsbord för elever och lärare i form av ”öar” i olika storlekar med tjugo arbetsplatser. 
Dessutom finns en soffgrupp, som läraren och elever ibland använder vid samtal om bilder eller lektions-
start med mera.   
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Bilaga 4 
 
Utdrag ur anteckningar förda vid besök på Kullaskolan i maj-juni 2006 

 
Rummet är hemklassrum för en klass i skolår sju. Eleverna tillbringar ungefär 80 % av undervisningstiden 

i detta rum. Rummet finns i en korridor med ett tiotal andra undervisningsrum. Korridoren har väggar av 

rött tegel och saknar naturligt ljus. I korridoren finns ett fåtal bilder. Samtliga bilder är elevarbeten från 

1990-talet. 

Dörren till klassrummet har fönsterglas, som ger möjlighet till kontakt mellan korridor och klassrum. På 

glaset i dörren sitter en bild vänd mot korridoren. Bilden har satts upp av den ena klassföreståndaren. Det 

är en kopia av en så kallad skämtteckning, som visar en kvinna tillsammans med en yngre pojke. Bilden 

innehåller två pratbubblor. Kvinnan säger: Hur var första dagen i skolan, lärde ni er något? Pojken sva-

rar: Inte så mycket. Vi måste gå dit imorgon också. Intill bilden finns klassens schema också det vänt mot 

korridoren.  

Klassrummet innehåller 28 elevplatser. Bänkarna och stolarna har placerats i rader, så att eleverna sitter 

parvis vända mot en kateder, som finns framför skrivtavlan, vita tavlan, i rummets ena ände. Ovanför vita 

tavlan hänger ett tiotal kartor hoprullade. Bredvid vita tavlan står två skåp. Det ena har flera små luckor 

och är avsett för elevernas material Flera av luckorna har försetts med hänglås. En del luckor har fått 

namnlapp. Uppe på skåpet finns något klädesplagg samt en låda. Det andra skåpet innehåller troligtvis öv-

rigt undervisningsmaterial. I andra hörnet står en overheadapparat. På väggen ovanför hänger en högtala-

re. På katedern finns räknedosor i en trälåda samt några böcker och en pennvässare.  

Rummets ena långvägg upptas av ett antal fönster, som vetter mot ett parkområde. Mittemot denna föns-

terförsedda vägg finns en vägg som till stor del upptas av en anslagstavla. På anslagstavlan finns tio elev-

arbeten.  Förutom anslagstavlan finns ett skåp för elevernas material samt dörren till korridoren.  

Mot den fjärde väggen står ytterligare ett skåp för elevernas material. På skåpens dörrar har elever satt upp 

små lappar med sina namn omsorgsfullt textade. Uppe på skåpet finns hoprullade elevarbeten. Här finns 

också en dörr till ett angränsande mindre undervisningsrum. 

 

Elevarbetena på anslagstavlan består av ord och bilder. De har gjorts under SO-lektioner. Arbetena har 

rubrikerna: ”snok”, ”ekorre”, ”Kärnan” (två arbeten), ”Scandlines”, ”varg”, ”Väla”, ”räv” och ”Stora 

spökboken”. Orden dominerar arbetena. De bilder som arbetena innehåller består mestadels av avbildade 

bilder ur trycksaker, tidningar och böcker. I några fall har arbetena försetts med utarbetade rubriker.  

 
På ett fåtal platser i skolans korridorer finns bilder producerade av elever. Dessa bilder har enligt infor-

manten suttit på väggarna sedan 1990-talet. Eleverna som gjort bilderna går inte längre på skolan. Ett an-

tal målade bilder stora som tegelstenar med naturmotiv smyckar korridorväggar. Andra bilder är reliefer i 

trä med symboler för olika skolämnen samt ett par större målade bilder med motiv som utsikten från ett 

fönster målade av elever i grupp. Nuvarande elever kommenterar aldrig dessa bilder. Eleverna berörs helt 
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enkelt inte av dem, säger informanten. På några träreliefer har dock kommentarer, namn och diverse teck-

en av typen svastikor skrivits och ristats.  

I ett uppehållsrum med central placering i skolbyggnadens mitt finns också några elevarbeten av äldre da-

tum. De har målats av elever i grupp. Ett par målade bilder har motiv inspirerade av tecknade serier. Högt 

upp på en av väggarna i uppehållsrummet finns en större målning, resultatet av ett större grupparbete som 

ingick i moderniseringen av rummet på 1990-talet. Också detta med naturmotiv.  

Klotter i form av namn, tecken och korta kommentarer finns på elevernas skåp och på ett fåtal platser i 

korridorerna. Skolan har antagit en policy, som innebär att lokalvårdarna ska avlägsna allt som ritas eller 

skrivs på platser utanför de vedertagna. Spår av borttagandet syns på ett par platser.   

I fönster mellan en korridor och skolans bildsal exponeras aktuella bilder som elever producerat under 

bildlektioner.  Nu finns här ett tiotal bilder av flickorna i den klass, som bildläraren är klassföreståndare 

för. Under vårterminens senare del har klassen på mentorstiden63 delats i två grupper. Bildläraren har följt 

flickorna som bildat den ena gruppen medan SO-läraren följt pojkarna, den andra gruppen. Bildläraren har 

uppmuntrat flickorna att göra bilder med innehåll som flickorna själva bedömt som viktigt och intressant. 

Dessa skulle exponeras för övriga personer i skolan.  

 

                                                 
63 Schemalagd tid, då eleverna träffar klassföreståndare (mentor), ca 15 minuter per dag. 
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