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Abstrakt 
 
Bildtraditioner, ämnesintegrering och elevperspektiv är viktiga ingredienser i denna C-

uppsats. Undersökningen tar sin plats på en gymnasieskola som arbetar ämnesintegrerat, KF 

Gymnasiet, där jag själv är bild- och medielärare. Jag har valt att följa eleverna i en 

projektgrupp genom deras arbetsprocesser i ett ämnesintegrerat filmprojekt. Genom intervjuer 

och enkäter har eleverna fått berätta om sina uppfattningar om bildämnet; ett material som 

sedan bearbetas genom diskursanalytisk metod. Jag har arbetat med eleverna med både 

teckning och måleri, för att sedan ämnesintegrera bild med svenska och engelska i ett 

filmprojekt. Syftet är att ta reda på vad eleverna väljer att berätta för mig om sina erfarenheter 

av bildämnet. Hur uttrycker eleverna sina åsikter om bildämnet då det är ämnesintegrerat 

grupparbete i projekt och handlar om film/media snarare än handgjorda bilder?  

 

Resultaten i min undersökning visar att elevernas svar kan ringas in i fyra huvudsakliga 

diskurser, eller traditioner, som ofta vävs in i varandra eller existerar parallellt. I 

slutdiskussionen resonerar jag kring rimliga konsekvenser av resultaten, jag låter bla 

elevernas svar bli motiveringen till bildämnets fortsatta existens i gymnasieskolan. 

Komplexiteten med samarbetet i grupp belyses också utifrån elevernas berättande. 

 

Jag riktar ett stort tack till alla mina handledare; Kersti, Emelie och Lisa. Ni har alla bidragit 

till inspiration och tankeutveckling på olika sätt. Tack också till Per som har stöttat mig med 

allt från tekniktrassel till bildpedagogiska diskussioner, en ovärderlig sparringpartner. 
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1. Inledning  
 

“Film och bild tycker jag är helt olika saker.” 

Så svarar en elev på min fråga om vilka skillnaderna är mellan ämnesren bildundervisning 

kontra bildämnet integrerad med andra ämnen i ett filmprojekt. Att arbeta ämnesintegrerat och 

medieinriktat med bildämnet på gymnasiet är inte helt okomplicerat. Bildämnet är stort och 

brett och kan innehålla allt från drejning till bildanalys av reklamfilm; mitt intryck är att 

elevernas erfarenheter och förväntningar på vad bildämnet ska innehålla  inte alltid stämmer 

överrens hur jag själv arbetar med ämnet.   

Jag arbetar på en skola som har ämnesintegrerade projekt som profil. Tillsammans med 

eleverna försöker vi forma en skola där elevernas frågor kan vara utgångspunkter i 

ämnesövergripande projekt, där lärande sker i mötet mellan människor snarare än hemma på 

kammaren, både för lärare och elever. I detta sammanhang har jag ofta frågat mig hur 

eleverna ser på bildämnets ämnesintegrering, en fråga som jag här kommer att fördjupa mig i. 

 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
Min undersökning är praxisnära och tar sin utgångspunkt i det institutionella sammanhang 

som är en gymnasieskola. Jag tycker mig kunna se hur rik läroprocessen kan bli när man 

arbetar med bild i ämnesintegrerade projekt, men får inte alltid lika positiv respons på detta 

från eleverna. Den här undersökningen handlar om bildpedagogiska traditioner kopplade till 

elevernas tal om bildämnet och ämnets integrering i projekt. Undersökningen görs i ett 

elevperspektiv.  Syftet är att ta reda på vad eleverna väljer att berätta om sina erfarenheter av 

bildämnet. 

 

1.2  KF Gymnasiets arbetssätt 
 
Jag arbetar på KF Gymnasiet, Kooperativa Förbundets Gymnasium sedan ca fem år. Skolan 

har kooperativa värderingar och samverkan som grund, bla genom att lärare och elever arbetar 

i ämnesövergripande projekt.  En kort genomgång av skolans arbetssätt med projekt är 

nödvändig för att förstå undersökningens bakgrund.  
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Projekt innebär att flera kurser eller ämnen samverkar till en helhet. Projekten ska vara 

elevaktiva och ha frågeställningar som är problemorienterade. Schemaläggningen är flexibel 

och möjliggör aktiviteter utanför skolan. Gruppstorlekar varierar under projekten, alltifrån 

föreläsningar med hela årskursen, omkring 80 elever, till möten och handledning av enskilda 

projektgrupper, normalt sex till åtta elever. Ett projekt pågår normalt tre till fem veckor. Till 

varje projekt görs en projektbeskrivning som delas ut till eleverna. På KF Gymnasiet finns en 

s.k. projekthandbok för lärarna, projekthandboken ger ramarna för hur projekt ska se ut på 

skolan.1 

 

Skolan är organiserad i arbetslag årskursvis. Alla lärare i ett arbetslag handleder elever i de 

projekt som genomförs i årskursen, även om man inte är involverad i projektet med sitt ämne. 

Varje projektgrupp får handledning ca en timme per vecka i projektgruppsmöten. Det finns 

flera olika syften med projektgruppsmöten; ett är att hjälpa eleverna med samarbetet och 

grupprocessen. Ett annat att ge eleverna tid för reflektion och diskussion av frågeställningar i 

projektet. Eleverna kan även få hjälp med att strukturera och planera arbetet.   

Resurstid kan läggas in för att varje projektgrupp ska få koncentrerad tid med ämneslärarna. 

På resurstiden får eleverna ställa de frågor de har, berätta hur och vad de har tänkt, och 

diskutera detta med ämneslärarna. Det är alltid ämneslärarna som bedömer och betygssätter 

eleverna. Lärarrollen blir delvis av en mer handledande karaktär där man under projektets 

gång följer elevgruppernas läroprocesser. Läraren hjälper eleverna att resonera kring 

frågeställningar i projektet, i en dialog. Som lärare får jag ta del av elevernas tankegångar och 

av deras grupprocesser. Genom detta arbetssätt tycker jag att jag får en närmare kontakt med 

eleverna och ett tätare samarbete med lärare än jag haft på andra skolor jag arbetat på. 

 

2. Frågeställning 
 
Mina frågor handlar om att koppla ihop elevers berättande om bildämnet och 

ämnesintegrerade projekt med olika bildpedagogiska traditioner och diskurser. Vad väljer 

eleverna att berätta om sina erfarenheter av bild? 

 

• Vilka bildpedagogiska traditioner framträder när elever berättar om skolämnet bild?  

                                                 
1 Projekthandbok för Konsumentföreningen Stockholms Gymnasium, bilaga 1 
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• Vilka diskurser synliggörs i elevernas tal om bildämnet? 

 

3. Urval och avgränsning 
 
För att få svar på mina frågeställningar har jag följt en projektgrupp under Filmprojektet. Jag 

har genomfört individuella intervjuer med eleverna i en projektgrupp och en 

enkätundersökning med alla deltagare i projektet. Genom litteraturstudier ringade jag in ett 

antal bildpedagogiska fält. 

 

Undersökningen är gjord på min egen skola, KF Gymnasiet med mina egna elever som jag 

undervisade i Estetisk verksamhet (bild) och Datorkunskap. Jag valde att avgränsa min 

undersökning till ett bestämt projekt, Filmprojektet i åk 1. Undersökningen genomfördes på 

hösten år 2007, under veckorna 45-51. Filmprojektet är ett typiskt projekt på skolan i 

bemärkelsen att det planeras gemensamt av alla lärare i årskursens arbetslag, eleverna delas in 

i projektgrupper, som handleds av lärarna i arbetslaget. Jag hade vid tidpunkten för 

Filmprojektet genomfört tre olika ämnesrena bilduppgifter med eleverna. Filmprojektet var 

det första projektet eleverna hade där bildämnet var involverat.  

 
 

3.1 Urval av informanter 
 
I boken Kvalitativa intervjuer

2
 skriver Jan Trost om ett strategiskt urval av informanter (i 

motsats till representativa urval som är mer vanligt inom kvantitativa studier). Ett strategiskt 

urval ska innehålla en variation av människor, i detta sammanhang t.ex. studieinriktning och 

kön. Det strategiska urvalet ska ändå inte ha alltför många personer som avviker markant.3 

Det praktiska valet av projektgrupp gjorde jag i samråd med lärarna i arbetslaget för åk 1, och 

försökte då få fram ett strategiskt urval.  

 

4. Empiriskt material och datainsamling 
 

                                                 
2 Trost, Jan (2005), Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur 
3 Ibid., s. 117 ff 
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Materialet jag beskriver här bildar underlaget för undersökningen av mina frågor. Här 

beskriver jag Filmprojektets gång och även de lektionsuppgifter eleverna arbetat med i bild 

före projketet.   

 

4.1 Filmprojektet 
 
Gymnasieskolan är kursutformad, den kurs som jag deltar med i Filmprojektet är Estetisk 

verksamhet (bild). Estetisk verksamhet är en kärnämneskurs på all gymnasial utbildning i 

Sverige. Kursen är 50 poäng vilket i praktiken betyder 45 timmar/elev utspridda över årskurs 

ett på KF Gymnaiset. Syftet med kursen beskrivs i Skolverket som följande: 

”Utbildningen i ämnet estetisk verksamhet syftar till att utveckla och stimulera elevens 

kreativitet och lust att använda estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och 

handlingar. Ämnet syftar även till att väcka intresse och förståelse av kultur och skapande 

verksamhet i ett vidare perspektiv.”4  Estetisk verksamhet är ofta en kurs inom vilken man 

kan göra val på större skolor, t ex bild, musik eller drama.  KF Gymnasiet är en liten skola 

och alla elever läser bild som Estetisk verksamhet. Detta möjliggör för mig att lägga in kursen 

i ämnesintegrerade projekt. Projektet jag undersöker är ett ämnessamarbete mellan kurserna 

Estetisk verksamhet (bild), Svenska, Engelska och Projektarbete. Kursen Projektarbete är 

uppdelad på årskurs ett och tre på skolan, i årskurs ett används den för att skola in eleverna i 

projektmetoden, alla lärare i årskursen handleder sina mentorselever i projekt. Syftet med 

Filmprojektet var att få eleverna att bli mer medvetna och kritiska konsumenter av film, TV 

och litteratur. Projektet beskrivs mer detaljerat i projektbeskrivningen.5  

 

 

Årskursen hade ca 75 elever indelade i fyra undervisningsgrupper. Undervisningsgrupperna 

var sedan i sin tur indelade i fyra projektgrupper med fem - sex elever i varje grupp. Totalt 

fanns alltså 16 projektgrupper som arbetade med var sin film. För min egen del var det det 

tredje året som jag genomförde filmprojektet i åk ett, så planeringen byggde till stor del på 

tidigare års erfarenheter.  

 

För en kronologisk översikt av Filmprojektet, se figur 1 på s. 5. I figuren finns även mina 

intervjutillfällen och tidpunkt för frågeformuläret. 

                                                 
4 Skolverket, Kursinfo, Gymnasial utbildning, http://www3.skolverket.se, 2008-01-10 
5 Projektbeskrivning för Filmprojektet, bilaga 2 
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v. 45 

 
Projektstart – filmvisning och genomgång av projektbeskrivningen 
Eleverna arbetade med att avgränsa ett problemområde under temat “tolerans / 
intolerans i vardagsrelationer” 
Start för researcharbete, faktainsamling inom det avgränsade området 
Arbete med synopsis till filmen, syftet är förutbestämt; att informera och väcka debatt 
Projektgruppsmöte – redovisa idéer och uppslag till gruppens film, handledaren hjälper 
gruppen med att avgränsa ett problemområde och ev problem med faktainsamling och 
research. 
 
Intervjuomgång 1, en pilotstudie. 

 
 
v. 46 
 

 
Storföreläsning  om den rörliga bildens berättarspråk, dramaturgi, framåtrörelse och 
gestaltningslagar. 
Fortsatt arbete med synops, research och faktainsamling 
Jämförande analys och dramaturgisk analys av bok och film (svenska) 
Projektgruppsmöte – gruppen redovisar synopsis till filmen för handledaren, stämma av 
förberedelsarbetet. Samtal om hur gruppen fungerar, arbetsfördelningen mm. 
 

 
v. 47 
 

 
Digital berättelse med stillbildskamera och PowerPoint-bildspel; lektionsuppgift i 
undervisningsgrupper  
Titta på engelsk film 
Arbete med manus & bildmanus 
Projektgruppsmöte – stämma av det pågående arbetet  

 
v. 48 
 

 
Resurstid – diskussion om elevernas manus och bildmanus 
Filmning på ABF för den första gruppen 
Muntlig filmanalys på engelska 
Filmhistoria 
Projektgruppsmöte - diskutera den engelska filmen 

 
v. 49 
 

 
Resurstid – diskussion om elevernas manus och bildmanus 
Filmning på ABF för de tre resterande grupperna 
Filmvisning med skrivuppgift 
Muntlig bokanalys på engelska 

 
v. 50 
 

 
Redovisning av den digitala bildberättelsen 
Skriftlig bokanalys på engelska 
 
Intervjuomgång 2 
 

 
v. 51 

 
Filmfestival med visning av elevernas egna filmer, prisutdelning 
Utvärdering  
Jullovsmatiné 
 
Eleverna besvarade mitt frågeformulär. 
 

 
Figur 1: Kronologisk sammanställning av Filmprojektet veckovis 
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Projektgruppen som jag följde valde att undersöka och gestalta tolerans och intolerans inom 

en projektgrupp. Gruppen gjorde både en spelfilm och en del som liknade TV-programmet 

“Kalla fakta” där eleverna läste upp intervjusvar från sin undersökning. Mot slutet av 

projektet fick alla grupper gå och filma och klippa ihop sina filmer på ABF:s Filmstudio6. 

Avslutningsvis hade vi filmfestival och prisutdelning i olika kategorier samt en utvärdering av 

projektet. Filmprojektet fick dra ut på tiden till nästan sju veckor eftersom det tog tid från det 

att filmerna klipptes på ABF till att vi fick dom skickade till skolan. 

 

4.2 Bildlektioner utanför projekt 
 
Innan Filmprojektet startade hade jag haft tre dubbeltimmar med bildlektioner för alla fyra 

undervisningsgrupper. De ämnesrena lektionspassen var innehållsmässigt mer traditionella i 

jämförelse med uppgifterna i Filmprojektet. Dessa var mina lektionsuppgifter: 

1. linjeteckning av din hand 

2. skuggteckning; teckna en bortriven del av en svartvit bild  

3. måleri och färglära; förstora upp och måla en liten del ur en abstrakt målning 

4. förpackningar; bygga en prototyp av en förpackning och designa den utifrån 

målgrupp, skriva ett säljsamtal till förpackningen  

 

• Vad tror du är bra att kunna i bild? 

• Vad tycker du är roligast i bild? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta i projekt? 

 

att få samtycke av förälder/vårdnadshavare. Eleverna är anonyma och förekommer inte med 

sina riktiga namn i texten.  

 

5. Metod 
 
Jag har valt att genomföra min undersökning på den skola där jag själv undervisar, med elever 

som liksom jag själv var delaktiga i Filmprojektet. Jag vägde för- och nackdelar med hur min 

                                                 
6 Mer information om Filmstudion finns på http://www.abfstockholm.se/cirklar/film/  
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kontakt med eleverna och närvaro som lärare skulle påverka undersökningen. Jag kom fram 

till att tillgängligheten var viktig, jag skulle aldrig kunnat följa projektgruppens arbete i 

samma utsträckning om undersökningen förlagts till en annan skola. Jag fick stöd för mina 

idéer genom boken Etnografi i klassrummet av Birgitta Kullberg.7  Farhågorna med att 

studera de elever jag själv undervisar var framförallt att eleverna inte skulle våga vara 

uppriktiga och säga sin mening. Som undervisande och betygssättande lärare hade jag redan 

en relation till mina elever, det gällde för mig att vara uppmärksam på hur detta kunde 

påverka elevernas svar vid mina intervjuer. Enkäterna som gjordes var anonyma vilket var 

viktigt för att erbjuda tillfälle för eleverna att uttrycka sig utan att riskera att bli bedömda. 

 

Min undersökning är gjord ur ett elevperspektiv, det innebär att jag ville få fram elevernas 

berättande och tal om sina tankar om bildämnet. Jag valde att göra både kvalitativa intervjuer 

med eleverna i en projektgrupp, samt en enkätundersökning med hela årskursen under 

Filmprojektet. Jag videofilmade även projektgruppsmöten och resurstider. Genom dessa 

metoder hoppades jag få fram ett material där jag kunde ringa in och identifiera olika 

bildpedagogiska traditioner och diskurser. 

 

5.1 Undersökningens genomförande  
 
I undersökningen har jag använt mig av individuella kvalitativa intervjuer med eleverna i en 

projektgrupp. Jag valde även att använda en enkät för att få svar från alla elever som deltog i 

projektet. Enkäten innehöll både kvantifierbara frågor och mer kvalitativa där eleverna får 

skriva med egna ord. Genom att använda både intervjuer och enkät kunde jag jämföra 

projektgruppens svar med hela årskursens. 

 

Här följer en punktlista över hur jag planerade att dokumentera projektet: 
 

• pilotstudie med individuella kvalitativa intervjuer i början av projektet 

• individuella kvalitativa intervjuer med eleverna i en projektgrupp i slutet av 

projektet 

• frågeformulär för hela årskursen 

• videofilmning av gruppens projektgruppsmöten med handledare  

• videofilmning av projektgruppens resurstid med ämneslärare 

                                                 
7 Kullberg, Birgitta (1996/2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur 
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• deltagande observation 

 

5.2 Intervjuerna 
 
Intervjuerna gjordes enskilt med sex elever som tillsammans bildade en projektgrupp. I den 

första intervjuomgången var min intention att få fram vilka tidigare erfarenheter eleverna hade 

av bildämnet som de ville berätta om. Intervjuerna gjordes under den första veckan av 

Filmprojektet. Den andra intervjuomgången inriktade jag på Filmprojektet och vad som är bra 

att kunna i bild och vad som är roligt med bild. Jag ställde även frågor kring att arbeta i grupp 

kontra enskilt arbete med bilduppgifter. Dessa intervjuer gjordes i Filmprojektets slutfas. 

 

5.2.1 Intervjuomgång ett, en pilotstudie 

 
Före intervjuerna gjorde jag en intervjuguide; vilket är något som Trost förespråkar i  

Kvalitativa intervjuer. I en intervjuguide formuleras inte färdiga frågor, utan en lista över 

frågeområden. Detta för att låta den intervjuade styra ordningsföljd och val av delaspekter av 

intervjun. Trost menar vidare att frågorna ska komma som följder av svaren; man bör följa 

den intervjuades tankegångar och inte försöka pressa på sina egna tankegångar.8   

 

Detta är den intervjuguide jag utformade till intervjuomgång ett: 

• berätta om vad du gjorde på bilden på högstadiet 

• beskriv en bilduppgift du minns från grundskolan 

• bildlektionerna under hösten på KF Gymnasiet; berätta hur du gjorde uppgifterna 

o linjeteckning och skuggteckning 

o måleri, uppförstoring av ett bildutsnitt 

o förpackningsuppgiften 

 

• Berätta hur du gjorde dina val i uppgifterna, vilka problem stötte du på? Vad var lätt/ 

svårt? Vad lärde du dig? 

 

                                                 
8 Trost (2005) s. 50 f. 
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5.2.2 Intervjuomgång två 

I denna intervjuomgång bad jag eleverna berätta om arbetet med de olika momenten i 

Filmprojektet: problemformulering och faktainsamling/research, synopsis, digital berättelse, 

manus och bildmanus, filmning och redigering. 

Andra frågor var: 

• Om du jämför uppgifterna i Filmprojektet med de bildlektioner vi haft, vilka 

skillnader tycker du att det finns? 

• Vad tror du är bra att kunna i bild? 

• Vad tycker du är roligast i bild? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta i projekt? 

 

5.2.3 Diskursanalytisk modell - diskursanalys i praktiken 

 
Som verktyg för analys valde jag en modell för diskursanalys som passade in på mina 

insamlade data i form av framförallt intervjuer och enkäter.  Jag hade en mängd 

transkriptioner, enkätsvar och anteckningar som jag försökte bearbeta och analyser på olika 

sätt. Det var först då jag läste om diskursanalys som jag fick ett mer tydligt verktyg för 

analys.  

I boken Diskursanalys i praktiken skriver Malin Wreder om hur hon använder diskursanalys 

på ett traditionellt samhällsvetenskapligt material, hennes studie handlar om vårdpersonal 

inom äldreomsorgen. I sökandet efter diskursiva fält i svaren från de öppna enkätfrågorna 

kunde hon ringa in återkommande teman. Wreder konstruerade en analysmodell som jag 

återger i en förkortad variant: 9   

 

1. Identifiera tecken på olika diskurser. 

2. Beskriva de diskurser som framträder. 

3. Undersöka diskursernas exkluderande och inkluderande verkningar. Vad ryms inom 

diskurserna och vad exkluderas? 

 
Jag fann modellen lämplig att använda, då för att vaska fram mönster i hur elever talar om 

bildämnet, både sina erfarenheter från högstadiet, bildlektionerna på KF Gymnasiet och det 

ämnesintegrerade filmprojektet. 

                                                 
9 Börjesson och Palmblad, red (2007), Wreder, Malin, Ovanliga analyser av vanliga material  –  vad 

diskursteorin kan göra med enkäter, Malmö: Liber AB, s. 36 
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5.3 Deltagande observation 
 
Birgitta Kullberg har utvecklat etnografin på skolans fält. I Etnografi i klassrummet skriver 

hon: ”Klassrumsverksamheten innehåller således i stor utsträckning vad som beskrivs vara 

innehållet i den etnografiska studiens empiriska del. Lärarrollen förefaller innehålla de 

redskap en etnografisk forskare använder.” 10  Genom Kullbergs bok kunde jag se de fördelar 

det innebar att jag så att säga hade fältet för min undersökning på min arbetsplats. Att ha mitt 

fält så nära gav mig möjlighet att delta djupare i projektgruppernas arbetsprocess och jag 

kunde och följa deras tankegångar i arbetet. Samtidigt såg jag att min närvaro som 

betygssättande lärare i sammanhanget naturligtvis påverkar undersökningens resultat. 

Eleverna hade kanske valt att berätta om andra saker om jag inte hade varit deras lärare.  

 

5.4 Elevenkät 
 
När jag utformade elevenkäten provade jag mig fram med olika sorters frågor och 

svarsalternativ. Jag ville att svaren skulle bli kvantifierbara, men jag ville också lämna 

utrymme för eleverna att närmare förklara sina svar. Det var svårt att formulera frågor så att 

jag skulle få svar på mina frågeställningar. Jag hade inga möjligheter att förklara frågorna i 

formuläret för eleverna eftersom det var en lärare i årskurs ett som delade ut dom. Jag valde 

att utforma formuläret med en “osynligt” graderad linje. Linjen har en glad smiley i ena 

änden, en ledsen i den andra och en smiley med rak mun i mitten.11 Genom att ställa frågan 

“Vad tyckte du om uppgiften X?” och be eleverna sätta ett kryss på linjen så undvek jag att få 

svar såsom “ganska nöjd” eller “ganska missnöjd” som ju är som att fråga om glaset är 

halvfullt eller halvtomt. Jag kompletterade med frågor såsom “Tycker du att bild är roligt? 

Om ja, vad är det som gör att det är roligt?” Vid den typen av frågor fick eleverna svara med 

egna ord och motivera sina svar. På så sätt fick jag fram nyckelord som jag kunde jämföra 

enkätsvaren med svaren i intervjuerna. 

 

I bearbetningen av enkäter och intervjuer har jag använt mig av färgpennor, jag har då ringat 

in ord och meningar som uttrycker likartade bildpedagogiska traditioner med samma färg.  

 

                                                 
10 Kullberg, Birgitta (1996/2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 97 
11 Se bilaga nr 5 
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5.5 Etiska aspekter 
 
Jag har, i enlighet med Vetensksapsrådets forskningsetiska principer12, informerat samtliga 

elever som deltar om vilket syfte jag har med undersökningen, och att det är frivilligt att delta 

samt att man får avbryta sin medverkan om man vill.  Samtliga elever som deltog i 

undersökningen har samtyckt till detta. Eftersom eleverna är över 15 år är det inte nödvändigt 

att få samtycke av förälder/vårdnadshavare. Eleverna är anonyma och förekommer inte med 

sina riktiga namn i texten.  

 

5.6 Metoddiskussion 
 

Det fanns både för- och nackdelar med att göra en undersökning på skolan där jag arbetar och 

att eleverna och jag hade en lärare –elev relation. En stor fördel var naturligtvis att jag 

kontinuerligt deltog i den pågående arbetsprocessen och kunde följa gruppens arbete på 

närmare håll. En annan fördel var att bägge parter var insatta i arbetet med Filmprojektet och 

att intervjuerna troligtvis blev lite mer avslappnade än om eleverna inte hade känt mig. 

Nackdelen med att vara undervisande lärare var att uppmärksamheten inte kunde riktas på 

observationer så som jag hade avsett, eleverna ville naturligtvis få hjälp när jag fanns till 

hands, det var svårt att få tillfällen till ren observation. En del elever ville under intervjun 

gärna diskutera hur de låg till betygsmässigt, eller fråga om schemat o s v, det var ibland svårt 

att hålla isär själva undersökningen från undervisning och mina olika roller i sammanhanget. 

Det faktum att flera elever visade ett starkt intresse av att få veta mer om betyg och 

bedömning vid intervjuerna gjorde att jag funderade ytterligare över hur och i vilken grad 

deras svar påverkades av att jag var undervisande lärare. Eftersom jag ändå inte tror på att det 

finns en objektiv verklighet eller sanning har jag valt att vara tydlig med mina utgångspunkter 

för undersökningen, min egen roll som undervisande lärare och skolkontexten som 

undersökningen utspelades i. 

 

I slutskedet av arbetet med denna uppsats bytte jag handledare, skrivandet blev en utdragen 

process och mina första handledare fanns inte längre var kvar på Konstfack. Jag fick då upp 

                                                 
12Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 
http://www.vr.se/download/18.1d4cbbbb11a00d342b080003189/etikreglerhs.pdf , 2009-05-20 
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ögonen för diskursanalys som lämplig teori och verktyg för analys av mitt empiriska material. 

Till en början hade jag väldigt traditionella föreställningar om vad ett uppsatsarbete innebär. 

Jag tänkte mig att jag formulerar frågor som jag vill ha svar på, för att sedan samla in material 

från “fältet”, intervjuer, enkäter och observationer, för att senare kunna yttra mig om “hur det 

ser ut på fältet”. Att ta in en diskursanalytisk metod i uppsatsen gick inte helt utan motstånd. 

Min uppsats var nära nog klar, och det tog emot att läsa ny litteratur och justera texterna 

återigen. När jag läste om diskursanalys och sociokulturell teori tyckte jag att bitarna föll på 

plats, det är så här jag vill arbeta och skriva, fastän jag inte riktigt trodde att man fick det i en 

vetenskaplig studie. Jag har valt att inte skriva om hela uppsatsen utan använder diskursanalys 

som analysmetod av mitt empiriska material. 

 

6. Teoretisk ansats 
 
Den teoretiska ansatsen är det perspektiv jag väljer att ha då jag bearbetar och analyserar 

elevernas intervjusvar, enkätsvar och de observationer jag gjort. Min studie handlar till stor 

del om kommunikation och mellanmänskliga möten. Materialet jag undersöker är 

transkriptioner, enkäter och annat textbaserat material. Utifrån dessa förutsättningar tar jag 

upp relevant teori. 

 
 

6.1 Konstruktionism  
 
Hillevi  Lenz Taguchi beskriver i boken Varför pedagogisk dokumentation? ett 

konstruktionistiskt synsätt: 

Egentligen är det konstruktionistiska synsättet inte mer komplicerat än att man ser allt, dvs. 
miljön, förhållningssättet till barnen, till varandra osv., som något föränderligt, och att man själv 
och tillsammans med andra alltid är delaktig i den förändringen, medvetet såväl som omedvetet. 
Skall man praktisera ett konstruktionistiskt förhållningssätt till livet innebär det att man behöver 
öppna sig för de risker och möjligheter som ligger i förändringen.13 

 

Skillnaderna förklaras mellan ett konstruktivistiskt synsätt på världen och ett 

konstruktionistiskt, där konstruktivismen står för en mer statisk kunskapssyn. I ett 

konstruktivistiskt perspektiv ses kunskap som en absolut sanning, skild från den enskilda 

människan där varje individ skapar sin egen bild av kunskapen. I det konstruktionistiskta 

                                                 
13 Lenz Taguchi, Hillevi (1997/2007), Varför pedagogisk dokumentation?, Stockholm: HLS Förlag, s. 9 
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perspektivet ses kunskap som något som skapas mellan människor: ”Ingen annan kunskap 

finns förutom den som vi själva konstruerar tillsammans.”14 I förlängningen ger ett 

konstruktionistiskt synsätt större dynamik genom att den möjliggör förändring. Min egen 

kunskapssyn, då jag granskar elevernas läroprocesser, är att kunskap skapas mellan 

människor, i synnerhet i arbete med kreativa och estetiska läroprocesser finns inga absoluta 

sanningar utanför oss själva.  

 

6.2 Sociokulturellt perspektiv 
 
Den sociokulturella teorin har sin grund i en konstruktivistisk syn på lärande, men menar att 

det centrala i kunskapsskapande är människors samarbete i en kontext, inte främst individens 

läroprocesser.15 Inom sociokulturell teori menar man att lärande sker genom människors 

interaktion och samspel. Kommunikation är därför grunden för allt lärande. Läroprocesser 

handlar om mycket mer än det som händer i varje individs huvud, och lärandet är oskiljaktigt 

från sammanhanget som det sker i.16 Inom kognitivismen menar man att individen främst står 

i fokus i lärandet och kontexten är en omkringliggande faktor. I ett sociokulturellt perspektiv 

är den lärande en oseparerbar del av det interaktiva system och den kontext han eller hon 

befinner sig i. I stället för att betrakta kunskap som något överfört och lärande som en inre 

process ser man lärande som en gemensam konstruktionsprocess där kunskap produceras. Ett 

sociokulturellt synsätt innebär att människan befinner sig i en social och kulturell kontext 

även när den som lär är ensam.  I och med att allt lärande och språk är djupt förankrat i 

kulturella kontexter blir även det lärande som är en individuell process del av ett 

sociokulturellt sammanhang.17 

   

6.3 Diskursanalys  
 
I ett konstruktionistiskt perspektiv, där verkligheten så som vi uppfattar den inte ses som 

objektiv, utan som en konstruktion eller överenskommelse mellan människor, ligger 

diskursanalysen nära både som teori och metod.  

 

                                                 
14 Ibid, s. 43 
15 Dysthe, Olga, red. (2003), Dialog, samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur, s. 41 
16 Ibid., s. 31 
17 Ibid., s. 52  
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Inom diskursanalysen menar man att vi konstruerar vår verklighet genom språket och att 

perspektiven skiftar beroende på vilken position vi intar. Språket sätter ramar för vad vi kan 

tänka och säga, alltså blir det viktigt att synliggöra och försöka tränga bakom dessa språkliga 

ramar. Det finns flera analysmetoder inom diskursanalysen som kan användas som verktyg 

för läsning och analys av text. 18  Inom diskursanalysen välkomnas flera nya perspektiv som 

kan problematisera ett område, däremot finns ingen ”högsta punkt” dit forskaren klättrar för 

att slutligen överblicka fältet. I stället handlar diskursanalys om att redogöra för kontextuella 

sammanhang, forskarens och studieobjektens tolkningsramar.19 Diskursanalysen har sitt 

ursprung i Foucault. Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver en diskurs i Foucaults 

mening som ”… ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som 

pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.”20 Att ifrågasätta det vi redan vet, och 

att borra djupare in i ”det för givet tagna” öppnar upp för förändringar och nya sätt att tänka. 

Verkligheten är inte statisk och inte ”utanför” oss människor, vi kan själva påverka och 

förändra. Maktperspektivet är en viktig del inom diskursanalysen som enligt Foucault sker 

genom utestängningsmekanismer. Människor kontrolleras genom att det så fort en diskurs 

skapas också skapas normer för vad som är rätt och fel, normalt eller sjukt, tradition eller inte 

tradition.21 Makt behöver därmed inte utgå ifrån exempelvis klass, utan kan lika väl vara 

skolsystemets formande av värderingar.  

   

7. Tidigare forskning 
 
I följande forskningsöversikt beskriver jag några av de, för denna studie betydelsefulla 

undersökningar inom områden som är relevanta för mina frågeställningar. Märkligt nog 

hittade jag knappt någon forskning alls om bildpedagogik på gymnasienivå, trots att kursen 

Estetisk verksamhet är ett kärnämne i svensk gymnasieskola sedan 1994, en obligatorisk kurs 

för alla landets gymnasieungdomar.  

 

7.1 Bildpedagogiska traditioner 
 

                                                 
18 Med text menar jag här i vidgad mening, även bilder och andra kommunikationsformer kan ses som text. 
19 Börjesson, Mats och Palmblad, Eva, red (2007), Diskursanalys i praktiken, Malmö: Liber AB, s. 18 
20 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, red. (2005/2008), Textens mening och makt, Lund: Studentlitteratur 
Andra upplagan, s. 309 
21 Ibid., s. 311 
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Relevant för min studie är att ringa in möjliga bildpedagogiska fält, eller traditioner, på olika 

sätt. Ett sätt var att titta på de traditioner som finns historiskt inom ämnet. Gunnar Åsén 

skriver om bildämnets historik och roll i skolan i boken Varför bild i skolan? – en historisk 

tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne.22  Historiskt sett har bildämnet 

haft olika roll och inriktning. Även ämnenas relation till varandra har förskjutits över tid där 

bild haft funktionen av stöd, komplement eller motvikt.23 Jag sammanställer några historiska 

nedslag ur Åséns text i figur 2 nedan.  

 

 
Figur 2: Bildpedagogiska traditioner i historiskt perspektiv 

 

Tabellen förenklar grovt Åséns text, men mitt syfte här är att renodla olika bildpedagogiska 

traditioner ur ett historiskt perspektiv så kortfattat som möjligt. Det finns naturligtvis inga 

tydliga gränser för när en bildtradition slutar och nästa tar vid, traditionerna blandas och 

                                                 
22 Åsén, Gunnar (2006), Varför bild i skolan? – en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat 

skolämne, Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006, Uttryck, intryck, avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer 

och forskning,  Bromma: CM Digitaltryck 
23 Ibid., s. 107 

1856 

 
Tecknings- eller ritundervisning blir obligatoriskt i svensk skola. Fokus på geometri, 
linearritning och arbetsfostran (att sitta stilla och arbeta). 
 

1850- 

 
Teckning för industriell utveckling, landets ökade välstånd. Fokus på ”att utbilda 
skönhetssinnet”. Industri och hantverk, ”nationens förädling”. 
 

1878 
 
Teckning för yrkeskvalificering. Fokus på moral; noggrannhet, arbetsdisciplin och renlighet. 
 

-1900 

 
Teckning för smakfostran. Fokus på att smakfostra folket så att de skulle köpa industrins och 
hantverkarnas produkter. Klassiskt bildningsideal. 
 

1900- 

 
Psykologi kring barns bildutveckling. Fokus på konstnärernas intresse för den fria barnbilden. 
”Barnkonst” uppstod. 
 

1930 

 
Teckning som stöd för andra ämnen. Fokus på frihandsteckning, arbetshäften med 
teckningsövningar för geografi, hembygdskunskap, historia m fl. ämnen. 
 

1950 

 
Det fria skapandet. Fokus på teckning som avkoppling och omväxling, en motvikt till det 
renodlade kunskapsinhämtandet. Teknikövningar, pyssel och materialhysteri. 
 

1970- 
 

 
Bild som kommunikationsämne. Fokus på nya bildmedia; serier, reklam, film och TV. Lgr 80 
betonar bildämnet som ett kommunikationsämne. 
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existerar sida vid sida. I min undersökning finns tydliga kopplingar mellan elevernas tal om 

bildämnet och de olika bildtraditioner som finns historiskt sett. Liknande kopplingar kan man 

utläsa ur elevernas enkätsvar i rapporten Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 

Bild.24 

7.2 Perspektiv på estetiska läroprocesser 
 
I boken Skolan och den radikala estetiken diskuterar Jan Thavenius radikal och modest 

estetik. 25  Den modesta estetiken handlar om att eleverna får ”skapa” och att som lärare 

förmedla den ”goda kulturen”. Detta är den estetik vi är vana att se ute på skolorna där 

estetiska ämnen är marginaliserade i förhållande till teoretiska ämnena som Thavenius menar 

ofta präglas av rationalitet och motsägelsefri kunskap.26 Då vi lever i ett samhälle starkt 

genomsyrat av marknadsestetik; annonser, reklamfilm, design osv, är det viktigt att ta upp 

dessa fenomen i skolan. Marknadsestetiken och populärkulturen har en stark dragningskraft 

på ungdomar, det är också ett område där eleverna själva har erfarenhet. Thavenius menar 

också att den radikala estetiken, liksom den samtida konsten, kan ge eleverna verktyg för 

ifrågasättande av normer och invanda föreställningar. En radikal estetik ger eleverna utrymme 

för kritiskt tänkande och gör undervisningen mindre förenklande.  

Ett annat perspektiv på estetiska läroprocesser har Anders Marner; han skriver i boken Möten 

och medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt 

perspektiv
27  om kreativa och reproducerande läroprocesser. De kreativa läroprocesserna 

präglas av att eleven är aktiv i sitt kunskapsskapande och läraren en iscensättare av 

kunskapsområden. Med kreativa läroprocesser menas inte bara läroprocesser inom estetiska 

ämnen; alla ämnen kan ha kreativa, och/eller reproducerande läroprocesser. Marner har 

sammanställt signifikanta drag i kreativa och reproducerande läroprocesser i form av en tabell 

som återges som figur 3,  på sidan 18.28  

I stora delar anser jag att tabellens del med kreativa läroprocesser sammanfaller med det som  

KF Gymnasiet stävar efter att uppnå med projektmetoden. 

                                                 
24 Skolverket (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Bild, ämnesrapport till rapport 253. 
Stockholm: Skolverket. 
25 Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004), Skolan och den radikala estetken, Lund: 
Studentlitteratur 
26 Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius (2004), s. 120 
27 Marner, Anders (2005), Möten och medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och 

sociokulturellt perspektiv, http://www.educ.umu.se/~marner/artiklar/M%F6ten%20och%20medieringar.pdf 
2009-05-16 
28 Ibid., s. 137 
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Reproduktiva läroprocesser  

 
Kreativa läroprocesser 

 
Mediering 

 
Vertikalt/hierarkiskt 
medieringsbegrepp, snävt 
textbegrepp, skriftspråkbaserat 
 

Horisontellt medieringsbegrepp, vidgat 
textbegrepp, mediespecifik 
multimodalitet 

 
Kognition 

 
Uppenbarhet, återskapande, 
memorering, automatisering, snävt 
kunskapsbegrepp 
 

Kombination, främmandegörande, 
vidgat kunskapsbegrepp 

 
Eleven som aktör 

 
Eleven som behållare för kunskap. 
Eleven anpassas till medieringen 
 

 
Eleven som medskapare i en 
kunskapsprocess, appropriering 
 

 
Läraren som aktör 

 
Läraren som förmedlare av redan 
färdig kunskap, ger svar utan frågor 
 

 
Aktiv lärarroll, läraren som iscensättare 
av kunskapssituationer 
 

 
Relation mellan 
aktörer 

Enstämmig skolmiljö. Omvänd 
enstämmighet 

Flerstämmig skolmiljö, kunskap ur 
dialog 

 
Figur 3: Sammanställning över reproduktiva och kreativa läroprocesser 

 
Tabellen kräver en kort förklaring av de olika begrepp som förekommer där:  

Mediering29 innebär i vilken form uttryck sker. Det vanligaste i skolan är ju att man skriver 

och läser text, men i en kreativ läroprocess är textbegreppet vidgat och innefattar även andra 

uttryck, såsom bilder, ljud, digitala medier mm. Genom främmandegöring30 möjliggörs en 

förändring i hur man tänker och gör kontra den sortens inlärning som handlar om upprepande 

och memorering.  Kreativa läroprocesser karaktäriseras av dialoger och samverkan mellan 

lärare – elev, elev – lärare och elev – elev.  

 

7.3 Ämnesintegrering 
 

Många gånger riskerar bildämnet att bli ett hjälpämne vid projekt och temaarbeten. Medan 

innehållet i ett projekts är fokuserat på de teoretiska ämnena avslutar man tex med att redovisa 

det på en hastigt ihopsatt väggplansch, som är bildens del i projektet. Anders Marner och 

Hans Örtengren föreslår i En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett 

                                                 
29 Ibid., s. 137 
30 Marner (2005), s. 134. Främmandegöring innebär en sorts avautomatisering, att det sker ett brott i den invanda 
rutinen. 



 18  

mediespecifikt och medieneutralt perspektiv  att det i högre utsträckning än nu bör finnas 

ämnesövergripande projekt i skolan. Författarna förespråkar ämnessamarbeten men  varnar 

samtidigt för risken att ämnena “suddas ut” vid ämnesintegrerade projekt. 31   

 

Ungdomars arbete med film och media i en skolkontext är ett eftersatt forskningsområde. 

Utav de undersökningar som finns har jag har tagit intryck främst av Lisa Öhman-Gullbergs 

licentiatuppsats  Movere, att sätta kunskap i rörelse – en analys av ett ämnesintegrerat arbete 

i bild och samhälls kunskap
32 samt hennes doktorsavhandling Laddade bilder, representation 

och meningsskapande i unga tjejers filmberättande
33.  I licentiatuppsatsen analyserar Öhman-

Gullberg elevers filmproduktioner om EMU-frågan, ett ämnesintegrerat arbete med bild och 

samhällskunskap i grundskolans årskurs sex. Syftet är att undersöka visuella representationers 

erbjudande om menings- och betydelseskapande, och hur elever kombinerar de olika resurser 

som erbjuds i en skolkontext.  I doktorsavhandlingen Laddade bilder analyseras 

filmproduktioner av två tjejer i årskurs nio inom ramen för tillvalsämnet media, samt 

intervjuer med eleverna om deras reflektioner kring arbetet med film. Dessa studier är 

relevanta för min undersökning på många sätt; dels genom att den första uppsatsen tar upp 

bildämnets roll i ämnesintegrerade arbeten, och dels genom elevperspektivet. Inte minst har 

Öhman-Gullbergs bägge arbeten givit en för mig välbehövlig orientering inom det 

bildpedagogiska forskningsfältet, samt varit tydliggörande när det gäller metodologiska 

frågor. Till skillnad från Öhman-Gullberg gör jag inga analyser av elevernas färdiga 

filmproduktioner, mitt fokus har istället legat på  att låta eleverna berätta om sina olika 

erfarenheter och uppfattningar om bildämnet. 

 
Helena Danielsson gjorde i sin doktorsavhandling år 2002, en omfattande undersökning om 

barn och ungdomars arbete med film och video inom pedagogisk verksamhet: Att lära med 

media, om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video. 34 Framförallt är det 

vad barn och ungdomar uttrycker då de arbetar med video och media i skolan som undersöks. 

Elevperspektivet ligger i fokus, även om pedagogernas synvinkel också finns med. Resultaten 

visar vikten av kreativitet i skolans värld och kreativitetens funktion i estetiska processer; hur 

                                                 
31 Marner, Anders och Örtengren, Hans (2003), En kulturskola för alla, Kalmar: Lenanders grafiska AB, s. 56 f 
32 Öhman-Gullberg Lisa (2006), Movere att sätta kunskap i rörelse – en analys av ett ämnesintegrerat arbete i 

bild och samhällskunskap, Malmö: Holmbergs 
33 Öhman-Gullberg, Lisa (2008), Laddade bilder, representation och meningsskapande i unga tjejers 

filmberättande, Stockholm: Stockholms Universitet 
34 Danielsson, Helena (2002), Att lära med media, om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på 

video, Stockholm: Intellecta DocuSys AB 
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barn och unga skapar mediatexter med stora variationer, och vidgar kommunikationen. 

Danielssons studie är intressant genom att den tar upp elevperspektivet och de olika kreativa 

processer som sätts igång vid arbete med film och video. Elevernas reflektioner över 

samarbete och grupprocesser tas också upp. Metodologiskt använder Danielsson sig bland 

annat av etnografiska studier av de pedagogiska processerna och det pedagogiska 

sammanhanget utan att vara styrande som pedagog. 35  

 

Ulla Lind och Kerstin Borhagen undersöker i rapporten Perspektiv på kultur för lust och 

lärande  kulturbegreppet ur ett diskursivt perpektiv och med diskursanalys som metod. 36 

Rapporten är en del av Skolverkets och Statens kulturråds  projekt för att stimulera arbetet 

med kultur för barn och unga. En aspekt av kulturbegreppet är kultur som brobyggare mellan 

ämnesområden, kulturer, kunskapsformer etc. Lind och Borhagen ta upp olika exempel på 

texter där kulturbegreppet tas upp som metafor för brobyggande.37  

 
Jag har inte funnit många verksamhetsnära undersökningar om ämnesintegrering på 

gymnasienivå, endast ett arbete. Hanna Herder undersöker i sin magisteruppsats i 

bildpedagogik ämnesintegrering på några olika gymnasie- och grundskolor i Stockholm.38  

Undersökningen är gjord i lärarperspektiv. Ämnesintegrering är närmast en självklarhet på 

låg- och mellanstadienivå i skolan, men arbetssättet försvinner i de högre årskurserna, menar 

Herder.39   

 

7.4 Vad eleverna säger om bild 
 
År 2003 gjordes den nationella utvärderingen NU-03 av bl a bildämnet på grundskolan.  

Rapporten som gäller bildämnet är gjord vid Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå 

universitet, på Skolverkets uppdrag.40 Från rapporten framgår att eleverna ser bildämnet som 

roligt och intressant, men inte viktigt. Skapande verksamhet och bildframställning för hand 

har en stark tradition i ämnet. Eleverna menar i en enkätundersökning att bildämnets främsta 

fördelar är  

                                                 
35 Ibid., s. 64 
36 Lind Ulla , Borhagen, Kerstin (2000) En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett 

mediespecifikt och medieneutralt perspektiv, Skolverket, projektet Kultur för Lust och Lärande Dnr 2001:59 
37 Ibid., s. 28 ff och s. 38 
38 Herder, Hanna (2006), 1+1=3? - en studie om vilken roll ämnesintegrering kan ha i grundskolans högre 

årskurser och gymnasiet, Konstfack: Fördjupningskurs i bildpedagogik 61-80 p 
39 Ibid., s. 5 
40 Skolverket (2003), rapport 253 
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• att det är ett brett ämne: ”Man får lära sig allt om bild, inte bara rita.” 

• att det är fritt och självständigt: ”Man får välja själv vad man ska måla och rita för 

det mesta”, ”Man får jobba mycket självständigt. Man lär sig att uttrycka sig i 

bilder, förstå bilder och det tycker jag är viktigt.” 

• ämnet skiljer sig från andra ämnen: ”Att det blir som en paus i arbetet och man 

tänker inte hela tiden på skolan utan man kan flyta ut med tanken lite längre”. 

 

Några få elever har svarat att bild är roligt, skapande och kreativt samt att det är ett praktiskt 

ämne, som fördelar med bild.41  Samarbete med andra ämnen sker sällan enligt eleverna;  

80 % anser att man sällan eller aldrig samarbetar med andra ämnen.42 

 

7.5 Sammanfattning 
 

När jag påbörjade denna undersökning var det jag hade läst av Thavenius samt Marner och 

Örtengren en plattform varifrån jag utgick. Jag jämförde dom och ställde dom mot varandra. 

Jag tilltalades av uppdelningen dels av Thavenius i form av radikal eller modest estetik, och 

dels av Marners uppdelning av kreativa och reproducerande läroprocesser. Mot slutet av 

undersökningen tyckte jag att uppdelningarna är smått förenklande; det radikala och det 

modesta, det kreativa och det reproducerande förekommer sida vid sida, sammanvävda. I 

undersökningens slutskede har gränserna mellan dessa motpoler suddats ut. Ett fruktbart 

perspektiv visade sig vara att utgå från Åsén och hans historiska tillbakablick på bildämnet, 

här finns tydliga kopplingar till det som eleverna berättar i intervjuer och skriver om i 

enkäterna. I rapporten NU-03 hittade jag frågeställningar som liknade mina egna i 

intervjuguiderna, tex vad elever tycker är bra med bildämnet. Det var intressant att se 

resultaten från en nationell undersökning och jämföra med mina egna, även om NU-03 inte 

berör gymnasieskolan. Öhman-Gullberg och Danielsson har bägge undersökt ungdomars 

arbete med film, både genom intervjuer och med analyser av ungdomars arbeten. Dessa 

arbeten har varit viktiga för min undersökning eftersom de behandlar arbete med media i en 

skolkontext ur ett bildpedagogiskt perspektiv.  

                                                 
41 Ibid., s. 57 
42 Ibid., s. 82 
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8. Bearbetning och analys 
 
Här redovisar jag min bearbetning av det empiriska materialet. Bearbetning och diskursanalys 

enligt angiven modell i kapitel 4 vävs samman i texten som är indelad i intervjumaterial och 

enkätsvar.  

 

 

8.1 Elevintervjuer 
 
Jag är intresserad av vad eleverna väljer att berätta för mig om bildämnet, och vilka 

bildpedagogiska fält som framträder genom elevernas berättande. Nedan presenterar jag sex 

elever, ett urval av citat som exemplifierar hur eleverna talar om bildämnet. Därefter följer en 

sammanställning i tabellform som visar teman i elevernas berättelser om tidigare erfarenheter 

av bildämnet, deras tal om hur de uppfattar bildämnet och ämnesintegrerat arbete i 

projektform. Intervjuerna genomfördes individuellt vid två tillfällen med eleverna i en 

projektgrupp under Filmprojektet i åk ett. 

 
 
Olle 

 

Olle berättar att han tyckte att Filmprojektet var roligt därför att man fick göra mycket själv; 

”… alltså, ni säger ju inte till oss vad vi ska göra, vi får göra allt själva, och det är ju roligare, 

när man får göra själv.”  Projekt är en bra träning för framtiden menar Olle; ”…för det lär en 

att jobba i grupp, och på arbetsplatser är det ofta man jobbar i en grupp”.  Nackdelen med att 

arbeta i projekt tycker Olle kan vara att det bara är några få som jobbar; ”Det kan vara kul 

[med projekt], men det finns ju nackdelar med det, att det är dom som bara kan hänga på.” 43   

  

 

 

 

 

 

                                                 
43 Olle, intervju 2, 2007-12-13 
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Berättar om bild på 
högstadiet 

Om bildämnet 
 

Om bild i projekt 

Skulptur 
 
Lera 
 
Måleri i olja 
 
Måla av konstbilder 
 
 
 
 

Bild som konst 
 
Avbildning 
 
Göra själv och tänka själv 
 
Måleri kräver större koncentration 
(än Filmprojektet som innebar 
arbete i grupp) 

Det är mer självgående och fritt 
 
Bra träning inför arbetslivet 
 
Man lär känna fler 
 
Det finns de som bara åker med 
på andras arbete 
 
Effektivare att vara fler som 
delar upp arbetet. 

 
Figur 4: Sammanställning av Olles intervjusvar 

 

 

Cecilia 

 
Cecilias inställning till bild är positiv; ”Bild är mitt favoritämne, för jag tycker det är 

jätteroligt att rita saker”44. Det är svårt att arbeta i grupp med bild menar Cecilia; ”…jag har 

alltid en massa egna idéer, och då vill jag göra dom, ... och inte att andra ska komma och säga 

kan vi inte göra sådär, för då blir jag bara sådär, neej, jag vill göra såhär”45. Filmprojektet var 

ett roligt projekt eftersom det var mer kreativt tycker Cecilia. 46 

 

 
Berättar om bild på 
högstadiet 

Om bildämnet 
 

Om bild i projekt 

Skisser 
 
Affisch 
 
Temaarbete 
 
Lera 
 
Färgpennor 
 
Akvarell 
 
Tekniker och material 

Arbeta fritt och självständigt 
 
Uttrycka sig själv, vara kreativ 
 
Gillar större uppgifter med flera 
delar 
 
Vill inte arbeta i grupp i bild 
 
Det man lär sig är det ämnesrena, 
själva ritandet 
 
Det är svårt att avbilda saker 

Arbetet mer effektivt enskilt 
 
Samarbete är inga problem, 
men i bild måste man få 
bestämma själv 
 
Utdragen process i projekt 
känns segt 
 
Utveckla sin  samarbetsförmåga 
 

 
Figur 5: Sammanställning av Cecilias intervjusvar 
 
 

                                                 
44 Cecilia, intervju 1, 2007-12-12 
45 Cecilia, intervju 1, 2007-11-07 
46 Cecilia, intervju 2, 2007-12-12 
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Klara 

 
Klara gillar det mesta i bild, både att jobba med konstbilder och film, hon säger: ”Jag tycker 

bild är roligt, man får uttrycka sig lite mer, man kan göra lite mer på sitt sätt. Än att man ska 

följa regler… man får breda ut sig lite mer.”47  Om projekt säger Klara att: ”Fast det kanske är 

smart att man blandar olika ämnen, eller flera ämnen, så tycker jag att det blir, sådär lite 

tråkigt.” Vidare menar hon att det är variationen som är rolig: ”I grundskolan, när man 

började jobba i grupp, då var det jätteroligt eftersom man inte fick göra det så mycket. Här är 

det tvärt om, man jobbar ju jättemycket i grupp, så nu blir det roligt när man får jobba 

enskilt.”48 

 

Berättar om bild på 
högstadiet 

Om bildämnet 
 

Om bild i projekt 

Rita av 
 
Rita fritt 
 
Perspektivlära 
 
Syfta med pennan 
 
Bild som konst 
 

Bild är bäst enskilt 
 
Filmprojekt och bild är olika saker 
 
Bild är att man får uttrycka sig, 
göra på sitt eget sätt, än att följa 
regler 
 
Använda fantasin, inte bara sitta 
och skriva 
 
Arbeta fritt 

Bra att jobba i grupp när arbetet 
är omfattande, tex film 
 
Tråkigt när bild är 
ämnesintegrerat, det blir mer 
teori och planeringsarbete då 
 
Bra med omväxling, både arbete 
i grupp och enskilt 
 
Svårt att ”dela bild” (arbeta i 
grupp med bild) 

 
Figur 6: Sammanställning av Klaras intervjusvar 

 
 
Sabina 

 
Det som är bra att kunna i bild är att vara självständig, tänka själv och att vara kreativ och ha 

egna idéer menar Sabina. Hon berättar vad hon tycker är viktigt i bild: 

 

Sa: Alltså jag tror inte att det är.., jag tror inte man kan säga typ rita fint, jag tror inte det faktiskt. Det är 
alltid bra att rita fint och så, men jag tror det handlar mer om att tänka själv, att vara kreativ och så sådär. 

 A: <mm> 
 Sa: Jag tror inte att det är exakt hur man drar pennan. 
 A: Neej, just det. Jaa, va spännande… 

Sa: Ja, att vara kreativ, och ha egna idéer och sånt där. Självklart är det också bra att rita fint, självklart, 
men jag tycker inte det är viktigt.49 

   

                                                 
47 Klara, intervju 2, 2007-12-11 
48 Klara, intervju 2, 2007-12-11 
49 Sabina, intervju 2, 2007-12-11 
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 Det är värdefullt att vara flera när man arbetar i skolan berättar Sabina: ”Man kan byta idéer 

med varandra och höra vad alla andra tycker.”50 Sabina talar med irritation om nackdelarna 

med arbete i grupp: ”Det borde vara så att de som inte jobbar är i en grupp. För då tvingas 

dom ju att jobba.”51  

Berättar om bild på 
högstadiet 

Om bildämnet 
 

Om bild i projekt 

Avbildande teckning 
 
Filmanalys 
 
Måla av saker 
 
”Surrealistiska rum” 
 
Rita vad man vill 
 

Inte roligt med avbildande uppgifter 
där man ska göra på ett visst sätt 
 
Bra med bild när man får tänka 
själv, vara kreativ och ha egna 
idéer 
 
”Öppna uppgifter” – utrymme att 
göra som man vill 
 
 

Bra att kunna byta idéer med 
varandra. Fler personer är 
smartare än en 
 
Bra att öva sig i samarbete för 
arbetslivet 
 
Bild i projekt tar längre tid, är en 
längre process 
 
Svår situation när inte alla i 
gruppen jobbar 

 
Figur 7: Sammanställning av Sabinas intervjusvar 

 

Lovisa 

 
Lovisa berättar att hon tycker att ämnesintegrerade projekt i grupp är bra: ”Jag tror att man 

lättare kommer fram till någonting bra om man arbetar i grupp, för då får man ju olika 

synvinklar hela tiden.”52  Hon talar om arbetet med Filmprojektet: ”Sättet att arbeta är 

annorlunda, det är verkligen..., det tar ett tag innan själva bilden, eller processen, är klar.”53 

 
 

Berättar om bild på 
högstadiet 

Om bildämnet 
 

Om bild i projekt 

Konsthistoria 
 
Fritt skapande 
 
Material och tekniker 
 
Gestalta en känsla/ inre bilder 
 
Grupparbete/projekt 
 

Bra att kunna konsthistoria och lite 
om media 
 
Det bästa är att få vara kreativ 
 
Bilduppgifter inspirerar och 
engagerar  

Svårt att ”dela samma bild” 
 
Projekt innebär en lång process 
 
Det är lättare att få fram något 
bra när man arbetar i grupp 
eftersom man får olika 
synvinklar hela tiden 

 
Figur 8: Sammanställning av Lovisas intervjusvar 

                                                 
50 Sabina, intervju 1, 2007-11-08 
51 Sabina, intervju 2, 2007-12-11 
52 Lovisa, intervju 1, 2007-11-07 
53 Lovisa, intervju 2, 2007-12-11 
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Svante 

 
Svante berättar att han tycker bild är roligt, han gillar bild över huvud taget. Det är viktigt att 

få intressanta uppgifter säger han: ”Det måste vara nåt där man verkligen får tänka, för det 

tycker jag.  Alltså att man får pröva sig fram.”54 Det finns både för- och nackdelar med att 

arbeta ämnesintegrerat med bild i projekt menar han: ”Även fast jag kan tycka att jag har bra 

fantasi så kan jag blanda den med andras, så blir det ännu bättre. Jag tycker det blir mer 

spetsat liksom.” 55 Senare säger Svante: ”När det är bild, då gillar jag att sitta själv, jag gillar 

verkligen att sitta och spåna själv.”56 

 

Berättar om bild på 
högstadiet 

Om bildämnet 
 

Om bild i projekt 

Avbildning och skuggning 
 
Bildanalys 
 
Gestalta en känsla 
 
Rita vad man vill på tema 
 
Våga testa, använda fantasin 

Intressant och roligt när man får 
tänka och komma på en egen idé 
 
Viktigt att få prova sig fram och att 
uppgiften är fördjupande 
 
Gillar bild och att få skapa själv 

Man får flera idéer när man 
jobbar tillsammans och kan 
blanda sina idéer 
 
Mer fokuserat när man jobbar 
enskilt 
 
 

 
Figur 9: Sammanställning av Svantes intervjusvar 

 

8.2 Sammanfattning av elevintervjuer 
 
De intervjuade elevernas tal om bildämnet kan koncentreras till i huvudsak tre 

bildpedagogiska fält. De flesta elever talar om bild som ett ämne där man får skapa, vara 

kreativ och uttrycka sig själv. Här handlar det ofta om att arbeta självständigt och att få styra 

sitt eget arbete själv. Betoningen ligger på att skapa unika och personliga bilder, det handlar 

om modernismens konstideal; att uttrycka sitt inre. Denna starka bildtradition kan ibland 

gränsa nära till ett annat område som handlar om att tänka själv och att vara självständig. 

Flera elever svarar att det som är viktigt i bildämnet är att man får tänka själv och ha egna 

idéer. Eleverna uttrycker tankegångar som handlar om att inte behöva följa regler, eller att 

man har ”större ramar” i bildämnet. Några elever talar också om mod; att våga prova sig fram. 

                                                 
54 Svante, intervju 1, 2007-11-08 
55 Svante, intervju 1, 2007-11-08 
56 Svante, intervju 1, 2007-11-08 
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Detta ser jag som uttryck för en radikal estetik. 57 En tredje syn på bildämnet som kommer 

fram är en sorts klassisk bildningsideal, att få lära sig konsthistoria och ”god smak”. 58 När 

elever talar om att få måla klassiska stilleben i olja eller att lära sig vilka färger som passar 

ihop, ser jag också det som uttryck för denna inriktning.  

 

8.3 Enkätsvar 
 
Enkäten delades ut till samtliga elever i åk ett, omkring 80 elever, totalt fick jag in 53 

enkätsvar. Tidpunkten var då Filmprojektet avslutats, dagarna före jullovet 2007.59  

 

Ur enkätsvaren kan jag utläsa olika bilduppgifters popularitet, men framförallt se olika 

mönster som träder fram när eleverna uttrycker sig skriftligt om bild. Filmprojektet var i 

årskursen den bilduppgift eleverna tyckte bäst om, därefter kom förpackningsuppgiften, 

måleriuppgiften och sist teckningsuppgifterna (som handlade om avbildande). Jag fokuserar 

här främst på enkätens öppna svar där jag har identifierat de bildpedagogiska fält som 

framträder i texten. De olika områden, eller mönster jag kunde hitta som gäller hur eleverna 

uppfattar bildämnet, går att dela in i minst två områden: 

• bild för att lära tekniker och material, motsats till teoretiska ämnen 

• bild för att utveckla och använda kreativitet och fantasi, tänka själv 

Nedan följer en tabell rörande de två punkterna ovan som sammanställer elevernas svar i 

enkäten.60 Frågorna handlade om vad elever tyckte om olika bilduppgifter, samt om man 

tycker bild är roligt och vad som kan vara bra att kunna i bild.  

 

 

 

 

                                                 
57 Thavenius (2004) 
58 Åsén (2006), s. 111; Lind och Borhagen (2000), s. 45 
59 Utformningen av enkäten och en sammanställning av elevernas svar återfinns som bilagorna 5 och 6. 
60 En fullständig sammanställning av alla elevers svar finns bifogade i bilaga 6. 
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Teknik och material, motvikt till teori Kreativitet, fantasi, tänka själv 

Rita/rita fint, teckna, blanda färg Kreativ, tänka själv, hitta lösningar, ha idéer 

Rita och måla på olika sätt med olika tekniker Kunna utveckla, ha en baktanke 

Man får göra annat är att skriva och räkna Fantasi 

Man kan släppa allt jobbigt och får slappa Inget är egentligen rätt eller fel 

Praktiskt Göra på sitt eget vis 

Annorlunda/roligare än vanliga lektioner. 
Omväxling. 

Inte behöva följa punkter till 100% 

Figur 10: Sammanställning av elevsvar: Vad kan vara bra att kunna i bild? Varför är bild roligt? 

Dessa två områden är naturligtvis inte vattentäta, utan flyter ibland in i varandra, eller 

kombineras. Några få elever betonar mer synen på bildämnet som kommunikativt: ”Kunna 

framföra en tanke till bild” och ”Lära sig hur filmskapare, konstnärer tänker och vilka medel 

de använder för att få oss att fastna för deras verk.” 61 

När det kommer till för- och nackdelar med att arbeta i projekt handlar elevernas svar ofta om 

samarbetet i grupp.62 Här en sammanställning av de vanligaste svaren: 

 

Fördelar med projekt Nackdelar med projekt 

Samarbete  Svårt att samarbeta 

Roligt/roligare  Några glider med 

Man kan ta hjälp av varandra Alla kommer inte överens/gör inte det man ska 

Flera huvuden är bättre än ett Gruppen fungerar inte 

Hantera andras åsikter/hantera konflikter Jobbigt om man hamnar i fel grupp 

Man lär sig mer Alla syns inte lika mycket 

Man funderar mer över hur saker hänger ihop Folk tycker olika 

                                                 
61 Sammanställning av enkätsvar, bilaga 6 Vad är bra att kunna i bild?, s. 8 och Varför är bild roligt?, s. 11 
62 Se sammanställning av enkätsvar, bilaga 6, Fördelar och nackdelar med projekt, s. 9 
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Man lär sig hitta egna lösningar och slutsatser Kan bli rörigt/slarvigt 

Det berör andra om man är slarvig, så man är inte 

det 

Vissa vill sikta på högre betyg än andra, svårt att 

komma överens 

Flera idéer Om man inte kommer överens blir det jobbigt 

Man delar upp arbetet Kan vara svårt att koncentrera sig 

 

Figur 11. Sammanställning av elevsvar: fördelar och nackdelar med projekt 

 

9. Resultat och tolkning 
 
Här använder jag mig av det sista steget i analysmodellen63, dvs jag tittar på vad som 

inkluderas respektive utesluts ur en viss diskurs. Jag för samman undersökningens 

bearbetning och analys med den teori som återfinns i forskningsöversikten och i kapitel fem. 

Här sker kopplingarna mellan elevernas tal om bild och de olika bildpedagogiska fält som 

framträder i teorin. Förutom de bildpedagogiska traditioner och inriktningar jag ringat in 

skriver jag kort om  andra intressanta resultat från undersökningen.  

 

9.1 Fritt skapande, eller en kreativ läroprocess 
 
En majoritet av eleverna, både i intervjuer och enkäter, talar om att det är viktigt eller roligt 

att få arbeta med eget, fritt skapande.  I Åséns bildpedagogiska historik hamnar dessa utsagor 

om bildämnet inom en tradition som växte fram under 50-talet då Herbert Reads idéer i boken 

Education through art
  var tongivande.64 Resultatet stämmer också väl överens med 

Skolverkets rapport NU-03. Inom denna tradition är fritt skapande och det personliga 

uttrycket centralt. Bildämnets syfte är att fungera som omväxling och motvikt till de 

teoretiska ämnena.65  Elevernas uttryck för att få arbeta med sina egna, personliga idéer och 

bilder förklarar också varför flera elever uttrycker att de föredrar att arbeta enskilt i bildämnet. 

Det är, som några elever uttrycker det, svårt att ”dela” en bild med andra om man tänker att 

bilder är uttryck för något personligt och unikt. Man har en föreställning om hur man vill 

                                                 
63 Analysmodellen återfinns på s. 11 
64 Åsén (2006), s. 114 f. 
65 Se även Lind och Borhagen (2000), tex s. 18 och 42 
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skapa sina bilder och att få ”gå sin egen väg”66. Tanken om att bildskapandet är genuint, unikt 

och personligt är ibland så starkt att några elever hade svårt att se att bildämnet var med, över 

huvud taget, i Filmprojektet där eleverna arbetade i grupp. I Skolverkets rapport NU-03 kan 

man se att den mer traditionella bildframställningen, d v s handgjorda bilder med 

modernistisk konstinriktning, fortfarande dominerar bildundervisningen.67 Elevernas 

förväntan på att estetiska ämnen ska vara ett andningshål och en motvikt till de teoretiska 

ämnena befästs även i min undersökning.  

Avbildande bild, som att teckna av föremål, ingår inte inom denna bildpedagogiska tradition, 

eftersom det är viktigt att inga ”rätta svar” finns. Det som också utesluts är bilden som 

kommunikationsmedel i meningen att rikta sig till en mottagare. Att arbeta med reklam och 

media ingår inte här eftersom syftet då oftast inte primärt är att få gestalta sin egen känsla. 

Digital teknik och datorer faller utanför den här traditionen, även om det finns elever som 

talar om att man kan vara kreativ vid en dator också.  

Ett annat sätt att tolka det fria skapandet är genom Anders Marners uppställning av kreativa 

och reproducerande läroprocesser.68  Kreativitet är då inte kopplat till att skapa konstbilder 

utan kan användas även inom alla ämnesområden, tex medieinriktad undervisning. 

 

9.2 Att tänka själv, den radikala estetiken 
 

Flera elever talar om vikten av att tänka själv, både när det gäller arbetsformen med projekt i 

projektgrupper och när det kommer till bildämnet. Jan Thavenius har formulerat teorier kring 

bildämnets relevans i skolan idag, den radikala estetiken. Bildämnet ska fungera som en 

motvikt till de dominerande inslagen i skolan i övrigt, där rationalitet och effektivitet 

reducerar kunskapssökandet och förenklar det som ska läras ut. De estetiska ämnenas kraft är 

att det inte finns enkla, färdiga svar. Styrkan i konsten ligger i att osäkerheten och 

motsägelserna får finnas, och att vanetänkandet ifrågasätts.69 Inom den radikala estetiken har 

konst och populärkultur samma värde, ingen åtskillnad görs mellan högt och lågt; 

föreställningen om ”den goda kulturen” löses upp. Att tänka själv kräver att läraren ger 

uppgifter där inga färdiga svar finns. Eleven blir tvungen att lita till sitt eget tänkande då rätt 

eller fel svar inte finns. Eleverna i min undersökning ger uttryck för att de uppskattar detta 

                                                 
66 Cecilia, intervju 1, 2007-11-7 
67 Skolverket (2003), s. 77 
68 Se figur 3 på s. 20 
69 Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken, s. 120 
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och att man ser bildämnet som något som bryter mot det invanda i skolan, det som är 

annorlunda. I viss mån är alltså de elever som talar om bildämnet som ett ämne där man får 

tänka själv samma som den grupp som identifierar bild som ”det andra”, motsatsen till det 

teoretiska, ett andningshål osv. Denna syn på bildämnet kommer fram ofta både i elevernas 

intervjuer och enkäter i min undersökning.  

Det som inte ingår i detta bildpedagogiska fält är bildämnet som allmänbildning och 

smakfostran. På samma sätt hör inte heller uppdelningen av smal kultur (konst) och bred 

kultur (massmediebild/populärkultur) hemma här.  Eftersom betoningen inom den radikala 

estetiken ligger på reflektion och eget tänkande kan bildämnet heller inte ses som en 

avkoppling eller motsats till det teoretiska. Snarare är den en brygga mellan intellektets och 

estetikens kunskap.70 I min undersökning finns uttryck för detta även genom elevernas tal om 

projekt och ämnesintegrering.71  

 

9.3 Teknik- och materialkunskap, att kunna rita 
 
Både i intervjusvaren om elevernas erfarenheter av bild på högstadiet och i enkätsvaren märks 

att många elever ser bild som ett ämne som handlar om att lära sig olika tekniker och 

arbetsmaterial.72  Detta beror med all sannolikhet just på den erfarenhet eleverna har av 

bildämnet på grundskolan (och kanske ännu tidigare). Alla intervjuade elever berättar om 

erfarenheter av bild som arbete med en mängd olika material med sig till gymnasiet. Inom 

denna syn på bildämnet finns också de som menar att bild handlar om att kunna avbilda. Att 

vara duktig, eller begåvad, på att rita är något som flera elever berättar om som tråkigt eller 

svårt.73  

Bemästrandet av materialen betonas inom denna tradition. Det som utesluts är bild som 

kommunikativt ämne och radikal estetik, eller samtida konst som verktyg för ifrågasättande 

av normer. Fokus ligger istället på att lära sig ett hantverk. 

 

                                                 
70 Ibid., s. 112 
71 Se figur 11, s. 29  “Man funderar mer över hur saker hänger ihop”; Sabina, intervju 1,  2007-11-08, s. 5 
72 Se figur 4-9, s. 24-28, och figur 10, s. 29; Sammanställning av enkätsvar, bilaga 6, s. 8,  ”Att kunna rita och 
måla på olika sätt och med olika tekniker”  
73 Sammanställning av enkätsvar, bilaga 6, s. 1-6; Sabina, intervju 1, 2007-11-08; Cecilia, intervju 1, 2007- 11-
07,  
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9.4 Bildning och god smak 
 
En av de intervjuade eleverna återkommer till att det är viktigt inom bildämnet att lära sig mer 

konsthistoria, t ex att känna igen en målning av Picasso.74 Det finns också en andel elever som 

uttrycker liknande tankegångar i enkäten.75 Den utsagan kan härledas till bildpedagogisk 

historik. Konstbildning och smakfostran var centrala frågor kring sekelskiftet, t ex genom 

inverkan av pedagoger så som Ellen Key. Den förändring som tex Ellen Key förespråkade var 

att man inte i lika hög grad skulle arbeta med avbildning och perspektivlära, utan fostran till 

bildning och god smak stod i fokus. Det ansågs nödvändigt att utbilda och smakfostra 

allmänheten så att de kunde uppskatta de produkter som tillverkades inom industri och 

hantverk. I denna tradition ingår även yrkesteckning76, däremot saknas utrymme för inriktning 

mot radikal estetik och samtida konst eftersom det inom traditionen ”bildning och god smak” 

i hög grad finns rätta svar.  

 

9.5 Övrigt 
 
Många elever talar om gruppens betydelse för om projektet blir lyckat eller inte. Inom 

sociokulturell teori  ses lärande som en gemensam konstruktionsprocess där kunskap 

produceras. I det perspektivet betyder det väldigt mycket om gruppen fungerar och kan ta sig 

igenom svårigheter och konflikter. Ett annat mönster som framträder är synen på 

projektarbete som uppfostrande och nyttig, med motiveringen att grupparbete är bra träning 

inför arbetslivet. En elev betonar särskilt vikten av att gruppen måste fungera för att det ska 

vara möjligt att nå ett bra resultat. En del elever uttrycker att de förstår att det är nyttigt att 

lära sig samarbeta, fast det inte alltid är så roligt. Bedömning och betyg är återkommande 

teman i intervjuerna, eleverna talar ofta och oberoende av varandra om betyg och 

bedömningar, trots att inte några utav mina frågor handlade om det. Bedömningsaspekten tar 

för några sig också uttryck i att eleverna bedömer sig själva, ofta väldigt kritiskt. Betyg- och 

bedömningsfrågan kan sägas vara en stor underliggande diskurs som ibland färgar hela 

intervjuer. Här kan jag se att min roll som undervisande lärare i undersökningen påverkar, 

asymmetrin i relationen lärare – elev speglas genom detta.  

                                                 
74 Lovisa, intervju 2, 2007-12-11 
75 Sammanställning av enkätsvar, bilaga 6, s. 8 
76 Åsén (2006), s. 111 
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Den övervägande positiva responsen på Filmprojektet i enkäterna motsvaras inte entydigt av 

elevernas svar vid intervjuerna. I intervjusvaren är det flera elever som ger uttryck för att det 

är roligare att arbeta med bild i ämnesrena lektioner där man arbetar enskilt och med 

bildkonst, snarare än med film i projektgrupper. Några faktorer som kan ha betydelse är dels 

att det var en stor andel elever i den intervjuade gruppen som uttrycker att de gillar att teckna 

och måla, dels att de intervjuade eleverna hade konflikter i projektgruppen under 

Filmprojektets gång. För eleverna är det av stor vikt att hamna i en fungerande grupp. Ojämn 

arbetsfördelning och frånvaro i gruppen är negativa sidor av projektarbete som både de 

intervjuade eleverna och eleverna i enkäten gav uttryck för.  Några av de intervjuade eleverna 

talar om att de inte ser att bildämnet är med i Filmprojektet, att arbeta med media och datorer 

är inte bild menar de.77 

 

9.6 Sammanfattning av resultat och tolkning 
 
Ur mitt empiriska material har jag kunnat ringat in i huvudsak fyra olika diskursiva fält; 

kreativitet och skapande, radikal estetik, teknik och materialkunskap samt bildning och god 

smak. De olika bildpedagogiska områdena är hämtade ur teorin, några är historiska medan 

andra är mer samtida. Eleverna betonar på olika sätt det kreativa skapandet i bilden, det är en 

dominernade tradition som eleverna uttrycker. Inom fältet “fritt skapande” ryms 

uppfattningen om bildämnet som en motvikt till de teoretiska ämnena.  Samtidigt finns det 

starka uttryck hos eleverna för att bildämnet är ett ämne där man måste tänka själv och vara 

självständig. Här ställs krav på att bilduppgifter ska vara intressanta och komplexa utan givna 

svar. Även denna diskurs innebär att bildämnet är ett ämne som bryter mot det invanda i 

skolan, en motvikt till “det andra”. Traditionen av att använda olika tekniker och material 

verkar de flesta elever ha med sig, flera elever uttrycker i detta sammanhang att det är svårt 

och tråkigt att tex teckna av saker. Inte fullt lika många elever ser bild som ett ämne där man 

får bildning; bild är bra för att man kan lära sig mer om konsthistoria, få allmänbildning och 

“ha åtminstone lite känsla för estetisk verksamhet”78 Flertalet elever uttrycker att det är viktigt 

hur projketgruppen fungerar, några menar att det är helt avgörande för arbetet. 

  

 

                                                 
77 Exempel på det finns i intervjun med Klara, intervju 2, 2007-12-11 
78 Sammanställning av enkätsvar, bilaga 6, s. 8 
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10. Slutdiskussion 
 
Jag har undersökt vad elever berättar om bildämnet på en gymnasieskola som arbetar 

ämnesintegrerat. Vilka bildpedagogiska traditioner framträder när elever berättar om 

skolämnet bild? Vilka diskurser synliggörs i elevernas tal om bild?  I det här avsnittet 

reflekterar jag över undersökningens resultat och resonerar kring konsekvenser utav dessa. 

 

10.1 Att tänka själv – en framtidsväg för bildämnet? 
 
Många elever i undersökningen menar att bild är bra för att man får vara kreativ och tänka 

själv, arbeta med egna idéer. Det kan tolkas som att den radikala estetiken redan har slagit 

igenom, åtminstone hos eleverna! Detta borde vara ett starkt argument i debatten om de 

estetiska ämnenas roll i skolan, nämligen som de ämnen som utvecklar elevernas 

reflektionsförmåga och det egna tänkandet. Skolan är en plats som präglas av stark rationalitet 

och effektivitet, de estetiska ämnena ifrågasätter våra för givet tagna kunskaper och rymmer 

mångtydighet; något som skapar utrymme för reflektion och diskussion. Eleverna ger i 

undersökningen ett tydligt uttryck för att de uppskattar det utrymme för självständigt tänkande 

som bildämnet erbjuder. Jag blev positivt överaskad av att så många elever uttrycker att 

bildämnet är viktigt eftersom det kräver att man måste tänka själv.  Det känns hoppfullt att  

denna aspekt av bildämnet är så självklar för många elever. 

Många forskare har skrivit om bildämnets marginalisering, en av dom är Gunnar Åsén. Han 

skriver om bildämnets traditioner ur ett historiskt perspektiv och ställer frågan om denna 

marginalisering skapades då bildämnet blev ett ämne för fritt skapande och avkoppling, en 

motvikt till de teoretiska ämnena.79 Det verkar troligt tycker jag, bildlärare måste i högre grad 

hävda sitt ämne och förmedla en yrkesstolthet. I Lärarnas Tidning kunde man, den 20 maj 

2009, läsa att Skolverket vill införa nationella prov i bild, musik, slöjd och idrott, för att höja 

ämnenas status.80
 Detta är enligt min mening helt fel väg att gå i frågan, ämnenas status måste 

hävdas utifrån de kvaliteter som ämnena erbjuder.  

 

Min undersökning visar att elevernas berättelser om sina erfarenheter av bildämnet som ”fritt 

skapande” och ”tekniker och material” är dominerande diskurser. Jag tror att det är viktigt här 

att se över bildlärarutbildningarna; hur arbetar man på Konstfack och Umeå universitet med 

                                                 
79 Åsén (2006), s. 115 
80 Lärarnas Tidning, nr 10, 2009 
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bildlärarutbildningen för att traditionen av fritt skapande och materialhysteri ska kunna 

ruckas? Det kan tyckas märkligt att bildämnet förändrats så lite i praktiken när kursplanerna 

har legat före sin tid. Redan i Lgr-80 betonades det kommunikativa i bildämnet. Skolverkets 

rapport NU-03 ger vid handen att de flesta lärare arbetar med sina elever med handgjorda 

bilder och skapande verksamhet snarare än bild som kommunikativt ämne. Traditionen att 

framställa bilder för hand är så pass stark att några av eleverna i min undersökning uttrycker 

att de inte riktigt kan se att de haft bild när de arbetat med Filmprojektet. Bildanalys, arbete i 

Photoshop och framställandet av en tidning osv ses helt enkelt inte riktigt som bild. Samtidigt 

visar enkätsvaren i min undersökning att en majoritet av eleverna uttrycker att Filmprojektet 

var det mest uppskattade momentet i bildämnet, särskilt i jämförelse med teckning och måleri. 

När det handlar om bildämnets marginalisering har eleverna i min undersökning inte lyft 

denna fråga specifikt. Bildämnet är ett utav huvudämnena i Filmprojektet, så i den meningen 

är det inte “utsuddat” eller marginaliserat.  

 

10.2 Att arbeta i projektgrupp 
 
Jag kan se att arbetet med Filmprojektet präglats av meningsskapande sammanhang, 

framförallt genom att eleverna tillåts arbeta tillsammans, formulera åsikter, lyssna på andra, 

argumentera och förhandla om gemensamma lösningar för att bygga ett gemensamt arbete, en 

film. Film och rörlig bild är ju för övrigt också uttryck som eleverna kommer i kontakt med 

dagligen och har erfarenheter av. För eleverna kan arbetssättet också vara tålamodsprövande 

och bjuda på motstånd. Det tar tid att ha en grupprocess, och det kan vara svårt att samarbeta 

när flera vill få sin vilja igenom. Undersökningen i Filmprojektet visar att många elever har 

svårt att hantera eget ansvar i allt för stor omfattning och att många tycker det är ett problem 

när gruppen inte fungerar. Även om eleverna ännu inte hunnit bli inskolade i projektmetoden, 

de gick höstterminen i årskurs ett och hade bara haft ett projekt tidigare på skolan, så känner 

jag igen problematiken från andra årskurser och tidigare år. Arbetssättet kräver enligt min 

mening, mer handledning för grupperna så att eleverna bättre kan förstå och acceptera 

varandras olikheter och hantera de olika situationer som uppstår i gruppen. Det största 

problemet för den projektgrupp jag följde gällde elever som hade sporadisk närvaro, eller inte 

deltog i gruppens arbete. En problematik som följer av det är att en del elever tycker att några 

bara glider med på gruppens arbete utan att bidra själva. 81 För andra är gruppens 

                                                 
81 Se figur 11, s. 29 
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förväntningar det som gör att man inte kan komma försenat, strunta i sin del av arbetet osv. 

Den övervägande inställningen bland eleverna i årskursen var ändå att samarbete och arbete i 

projekt är positivt, därför att man får fler synvinklar, lär av varandra osv.82 

 

10.3 Diskursanalys 
 
Genom arbetet med undersökningen har jag kommit i kontakt med ett diskursanalytiskt 

perspektiv. I och med att språket sätter ramar för vad vi kan tänka och säga, är det svårt att 

avgöra om eleverna kan sätta ord på det de erfar. Få gymnasieelever skulle kunna identifiera 

en kreativ läroprocess till exempel, det är ett begrepp som de flesta ungdomar inte använder. 

Vad har eleverna möjlighet att uttrycka, vilka erfarenheter har de, och vilket språk har de 

tillgång till?  Ibland har det diskursanalytiska perspektivet givit fler frågor än svar, men 

framförallt har litteraturen jag läst kring diskursanalys givit mig fruktbara verktyg för att 

analysera transkriptioner och enkäter. För mig är det självklart att verkligheten skiftar 

beroende på var man står när man tittar. Perspektivet förändras när man förflyttar sig, alltså 

har jag försökt klargöra var jag själv står när jag tittar och igenom vilka ”glasögon” jag tittar. 

 

10.4 Meningen med bildämnet 
 
”…viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet…”83 skriver Olga Dysthe.  Liksom 

kulturen kan bygga broar i samhället, kan bildämnet vara kittet som binder ihop ämnen på en 

skola och skapar helheter. Under de år jag arbetat med bild i projekt kan jag se hur bild 

fungerar som ett ämne som kan binda ihop olika ämnen och skapa mening och helhet för 

eleverna. Lind och Borhagen skriver om kulturen som brobyggare, de tar fram en rad exempel 

och belyser en lång historisk tradition av metaforen för kulturen som brobyggare. Gregory 

Bateson är ett exempel; han beskriver estetiken som det som binder ihop information, fakta 

osv till helheter. 84 Thavenius skriver i sina texter om den radikala estetiken som en estetik 

som fungerar som en bro eller länk mellan teori och praktik. Skolverkets undersökning NU-03 

visar, liksom min egen undersökning, att skolungdomar tycker att bildämnet är roligt men inte 

så viktigt. Jag frågar mig om det kan vara så att det “roliga” med bildämnet  är 

                                                 
82 Se sammanställning av enkätsvar, bilaga 6, s. 9-10  
83 Dysthe (2001), s. 39 
84 Borhagen, Kerstin, och Lind, Ulla (2000), Perspektiv på kultur för lust och lärande, Skolverkets rapport i 
Projektet för Kultur för Lust och Lärande, Dnr 2001:59, s. 28 
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meningsskapandet? Jag tänker mig meningsskapande både som en del av identitetsbyggande, 

användande och bearbetning av sk tysta kunskaper, men också ett ämne som ger eleverna 

verktyg till att binda ihop information, fakta, ämnen osv.  

 

Det finns en risk med att ämnesintegrera sitt ämne i projekt, nämligen att ämnet suddas ut och 

att det mediespecifika riskerar att försvinna. Samtidigt finns det stora vinster och fördelar med 

ämnesintegrering. En avsikt med denna undersökning var bla att få höra hur elever uttrycker 

sig om detta. Min egen åsikt är att eleverna erbjuds relevanta ämneskunskaper i bildämnet när 

de arbetar i grupper i projektform. De får dessutom genom projektarbetsformen en hel del 

andra kunskaper genom en gemensam samverkansprocess. Min inställning efter att ha 

genomfört denna undersökning, är att lärande och meningsskapande sker bättre i samverkan 

tillsammans med andra än på egen hand. Det är exempelvis lättare att reflektera med andra än 

ensam, man kommer längre i sina tankar då man får diskutera med andra, man växer som 

människa genom att få uttrycka sina tankar, bli lyssnad på och att förstå hur någon annan 

människa tänker. En stor del av eleverna i min undersökning uttrycker att de tycker att 

projektarbetsformen är givande och bra, att de tycker att Filmprojektet var roligt. Samtidigt 

uttrycker flera elever en vilja att måla med oljefärg, arbeta med händerna eller att få läsa 

allmänbildande konsthistoria.  

 

10.5 Framtiden 
 
En gemensam idé, bla för Thavenius och Marner, är idéerna, förslagen och visionerna om 

vilken funktion bildundervisningen och estetiska ämnen skulle kunna ha på skolorna i 

framtiden. Här är det svårt att inte hålla med. Alla skolor borde ha ett mediecenter dit elever 

kan gå för att göra sina gestaltningar och forma sina uttryck för de kunskaper och insikter de 

tillägnat sig. Dessa uttryck och gestaltningar skulle sedan föras ut i samhället, i det offentliga, 

för att skapa en demokratisk diskussion och debatt i frågor av olika slag. Inte minst skulle 

bildämnet kunna bli det sammanbindande kittet i framtidens kursintegrerade gymnasieskola, 

så att säga en framtida spindel i nätet i ämnesintegrerade projekt.   
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