
Nytta eller nöje
En studie om hur elever uppfattar bildundervisning i 

kursen estetisk verksamhet

Fredrik Johansson

Konstfack, Institutionen för bildpedagogik
BILDPEDAGOGIK C, 61-90 hp 2010
Examensarbete 15 hp
Handledare: Kenneth Karlsson
Opponent: Karin Bernerstedt
Datum för examination: 2011-05-27



Abstract
Det är en utbredd uppfattning att bildämnet finns till för att eleverna ska ha möjlighet att vila 

upp sig från andra teoretiskt tyngre ämnen. Detta trots att vi idag lever i ett bildsamhälle där 

bilder har en betydelsefull funktion. En frågan som då kan ställas är hur ser eleverna på 

bildundervisningen? Syftet med uppsatsen är att synliggöra hur elever som läser inriktningen 

bild i ämnet estetisk verksamhet på gymnasiet samtalar om inriktningen och dess olika 

aspekter. För att undersöka detta gjordes en intervjustudie med elever som läst kursen estetisk 

verksamhet inriktning bild. Frågorna i intervjuerna baserades på resultat  som framkommit i 

NU03. Intervjuresultaten analyserades utifrån ämnets historiska bakgrund, läroplansteori och 

diskursanalys. Det visade sig efter intervjuerna att eleverna enbart arbetat med bild som ett 

hantverk och därför inte reflekterade över bild i andra avseenden. Elevernas diskurser om 

ämnet kan härledas en rådande diskurs om bildundervisningen, bild som hantverk. Inom den 

rådande diskursen gick det att se två tydliga ”subdiskurser” om värdet i bildundervisningen, 

dels för de som tänkt utöva bild i sina framtida liv och dels de som anser att ämnet har ett 

underhållande värde. I undersökningen visade det sig att bildundervisningen har alltså fler 

värden än att eleverna lära sig att skapa fina bilder.

Nyckelord: bildhantverk, bildkommunikation, bildundervisning, estetisk verksamhet.
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1. Introduktion
I mitt arbete som bildlärare har jag ofta fått höra kommentarer av vuxna, lärare inkluderat, 

utifrån vilka deras inställning till bildämnet blir tydlig. Kommentarerna skiljer sig lite åt men 

innehållet är detsamma. Bildämnet är viktigt för att eleverna har många svåra och teoretiska 

ämnen i skolan och de måste därför få sätta sig ner för att återhämta sina krafter. Det är bra att 

eleverna får vila upp sig då de har bild då de inte behöver läsa och skriva där. Denna 

inställning till bildämnet tyder på att de inte tycker att ämnet är viktigt. Jag skulle rent av 

kunna tolka det som att de tycker att bildämnet är ett oseriöst ”viloämne”. Eleverna skulle lika 

gärna kunnat ha vila på schemat. Att vila under långa dagar kan vara viktigt för att eleverna 

ska kunna prestera på topp under lektionerna, men ska vilan ske under lektionstillfällen? Hur 

tokigt det än kan tyckas tolkar jag detta som att bild är något elever håller på med för att det är 

roligt och avkopplande och inte för att det finns något seriöst i det, något viktigt som eleverna 

kan lära sig och ha nytta av i framtiden.

Att läsa och skriva ses ofta som något seriöst men inte att skapa bilder. Men är det något 

som ständigt ökar i dagens samhälle så är det användandet  av just bilder.1 Överallt ses bilder 

och detta faktum borde medföra att  man ser seriöst på ett ämne som behandlar detta medium. 

Min uppfattning är dock att  många vuxna inte ser på bildämnet på detta vis. Frågan är då hur 

det är med eleverna? De som idag är unga och går i skolan är uppväxta med den kolossala 

användning av bilder, som vi har idag. De har kanske en annan inställning till bilder och ser 

annorlunda på bildämnet. Eller har de vuxnas inställning till bild förmedlats vidare till 

barnen?

1.1. Bakgrund
I denna uppsats kommer elevers åsikter om ämnet estetisk verksamhet att lyftas. Syftet är att 

försöka synliggöra hur elever som läser inriktningen bild i ämnet estetisk verksamhet på 

gymnasiet samtalar om inriktningen och dess olika aspekter. Min uppfattning är att  det finns 

mycket forskning kring estetiska ämnen, men forskning som belyser ämnena ur elevernas 

perspektiv har jag upplevt som att det saknas. Oftast har forskningen gjorts utifrån hur vuxna 

uppfattar eleverna och ämnet. Att de vuxnas perspektiv på vad eleverna ska undervisas i som 
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dominerar har också blivit tydlig i den aktuella valdebatt, som var inför 2010 års val i vilken 

skolan var en viktig fråga. I debatter i TV och i tidningar är det  i stort sett politiker eller 

möjligtvis ”experter” inom området, från exempelvis Skolverket eller lärarförbunden, som får 

möjlighet att  yttra sig. Det är till och med sällan som lärarnas åsikter kring sin undervisning 

får plats i debatten och när så sker är det främst som en parentes till den övriga debatten kring 

undervisningen. Ett exempel på detta var TV-programmet Skolfronts stora partiledardebatt, 

där det var partiledarna som stod i centrum men frågorna kunde vara hämtade från lärare och 

elever. Lärarnas egna frågor lyftes in kort och enbart som en gemensam röst från en 

undersökning. Elevernas frågor behandlades knappt alls.2  Det mest logiska borde väl vara att 

de som tillbringar hela sina dagar i skolan, lärare och elever, få komma till tals i debatter kring 

den? Att  eleverna inte får komma till tals väcker givetvis många frågor om vad de tycker om 

sin situation i skolan. I denna undersökning vill jag därför låta elevernas åsikter kring ämnet 

estetisk verksamhet vara huvudinriktningen. Eftersom lärare ska planera och utforma sin 

undervisning utifrån elevers erfarenheter och intressen är forskning kring elevers tankar om 

sina ämnen av stor betydelse.  Målet är därför att studera vilka delar av inriktningen bild inom 

ämnet estetisk verksamhet eleverna tycker är mest intressanta och vad de tror sig ha mest 

nytta av i sin framtid.

1.2. Syfte
Syftet med uppsatsen är, som tidigare nämnts, att försöka synliggöra hur elever som läser 

inriktningen bild i ämnet estetisk verksamhet på gymnasiet samtalar om inriktningen och dess 

olika aspekter.

1.3. Frågeställning
Uppsatsens frågeställning är hämtad utifrån resonemanget i uppsatsen bakgrund och inledning 

angående bildundervisningens plats i skolan och bildernas plats i samhället. Studien kommer 

att utgå från elevernas perspektiv på bildundervisningen och uppsatsens frågeställning är:

• Hur resonerar elever om värdet av bildundervisningen i kursen estetisk verksamhet?

• Vilka delar av bildundervisningen finner eleverna mest värdefulla?
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1.4. Urval och avgränsning
I uppsatsens första del studeras de kvantitativa data angående åsikter om bildämnet. Denna 

data är främst hämtad från Nationell utvärdering 2003, NU03, undersökningen studeras för att 

få fram en bild av hur elever och lärare uppfattar bildämnet. NU03 har undersökt på 

grundskolan och jag tittar närmare på den del som är gjord på elever i nionde klass. Denna 

uppsats empiri inhämtas från elever som studerar på gymnasiet. Detta medför en förskjutning 

mellan NU03 och min studie. Jag tror dock inte att detta påverkar uppsatsens reliabilitet då 

åsikterna som framkommit i NU03 enbart ska vara vägledande för den empiriska 

insamlingen. NU03 ger en allmän bild av vad eleverna har för åsikter om bildämnet.

Den empiriska undersökningen baseras på elever som läst kursen estetisk verksamhet på 

gymnasiet.3  Estetisk verksamhet är ett ämne där eleven kan ha undervisning i bland annat 

bild, drama eller musik. De elever som jag studera har under denna kurs fokuserat på bild. Jag 

valde att studera detta ämne då det är ett kärnämne, vilket  betyder att alla elever på gymnasiet 

läser det.  Den empiriska undersökningen behandlar ingen annan bildundervisning än det som 

ingår i kursen estetisk verksamhet. Jag kommer inte heller att studera inriktningarna drama 

eller musik.

Jag har valt att göra gruppintervjuer. Sammanlagt intervjuas nio gymnasieelever i grupper 

om tre. För att få tag på elever som var villiga att ställa upp kontaktade jag olika 

gymnasieskolor. Detta resulterade till kontakt med bildlärare som tog initiativ till att samla 

elevgrupper. Två av de intervjuade elevgrupperna gick andra året på teknikprogrammet och en 

av grupperna gick tredje året  på naturvetenskapliga programmet. Två av de intervjuade 

grupperna bestod av flickor och en av grupperna bestod av pojkar. De två grupperna som läste 

teknikprogrammet hade samma bildlärare. Eleverna fick i förväg se vilka punkter som skulle 

diskuteras. Detta medförde att de gavs tid att  tänka på vad de ville säga. Samtliga elever hade 

läst kursen estetisk verksamhet inriktning bild året innan jag träffade dem och var således 

klara med kursen, det hade inte heller gått så lång tid att de glömt vad de gjort i kursen. Alla 

elever var helt inställda på att intervjuerna var frivilliga och att  allt  som sades skulle 

presenteras helt anonymt, vilket betyder att alla namn som förekommer är fiktiva.
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1.5. Empiri
Mitt empiriska material består av intervjuer med elever på gymnasieskolan och handlar om 

kursen estetisk verksamhet inriktning bild. Intervju som metod kan ge många olika typer av 

källmaterial beroende på hur intervjun genomförs och vilka frågor som ställs.4  Frågorna som 

ställs i denna undersökning kommer att bygga på resultatet  av NU03. Att bygga 

intervjufrågorna utifrån denna omfattande studie medför att frågorna blir betydligt bättre 

riktade och att och att jag kan få ut mer av svaren. Det empiriska materialet består av en 

transkribering av intervjuerna.

1.6. Metod
Intervjustudiens frågor baseras på resultaten från den stora surveyundersökningen NU03. I 

intervjun är det de ”intervjuade personernas erfarenheter och tankevärldar som står i 

centrum.”5 Denna tankevärld utgörs i denna undersökning av elevernas åsikter. 

1.6.1. Intervjun
Intervjun är då en väl definierad situation där den som intervjuar söker den intervjuade 

personens kunskap.6  Det som kan nås är den intervjuades tankar, åsikter, funderingar, idéer, 

värderingar och normer. Intervjun är således en metod som går på djupet. Detta genom att den 

som intervjuar har stor möjlighet att ställa följdfrågor och få väldigt uttömmande svar.7 För att 

kunna få så mycket kunskap som möjligt om den intervjuade är det viktigt att  intervjuaren är 

öppen. Intervjuare måste kunna ta till sig det som den intervjuade delar med sig av utan 

förutfattade meningar.8 Då ett  fält studeras som den studerande redan känner till är det viktigt 

att gå in öppensinnad för att kunna komma åt den information som går att få ut av fältet.9

Då intervjun används som metod finns det vissa risker som intervjuaren måste känna till 

och tänka på. Exempelvis kan de som blir intervjuade anpassa sina svar till vad dessa tror att 

den som intervjuar vill höra och då svara med vad de tror är lämpligt  att svara.10  I denna 
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studie är jag inte speciellt orolig för att detta faktum då jag inte tror att eleverna anser det vara 

en hemlighet  vad de tycker om ett skolämne. Att jag kommer som utomstående, alltså inte är 

en lärare eller annan person som de träffar dagligen i skolan, tror jag påverkar möjligheten för 

eleverna att kunna svara helt ärligt. 

1.6.2. Genomförandet
Den viktigaste intervjun i en undersökning, som kan ge mest information, är spontana 

samtal.11  Det är på grund av detta som jag har valt att göra gruppintervjuer. I gruppintervjuer 

har de intervjuade spontant uttryckt åsikter. Intervjuerna genomförs med tre elever i varje 

grupp. Detta antal är lagom då är för få minskar dynamiken i samtalet och för många gör det 

rörigt. Risken med gruppintervjuer är att någon i gruppen styr samtalet. Denna risk tror jag 

dock är liten med grupper om tre. Men om detta skulle inträffa är det min uppgift som 

intervjuare styra samtalet.

Målet med intervjuerna i är att låta eleverna tala fritt om deras åsikter om bildämnet. Som 

intervjuare ställer jag inga fasta frågor under intervjun. Därför har frågorna som 

sammanställts från NU03 enbart formulerats som övergripande teman som är tänkta att 

beröras under intervjun.12 Denna form av intervju kallas ofta för semistrukturerad intervju och 

det gäller då som intervjuare att vara flexibel i sitt lyssnande.13 Jag vill som intervjuare främst 

inta rollen som en god lyssnare som de intervjuade talar till.14

För att kunna minnas vad som sades i intervjusituationen används inspelning med hjälp av 

en bandspelare.  Att spela in en intervju har fördelar och nackdelar. Intervjuaren kan ägna hela 

sin uppmärksamhet åt den intervjuade.15  Som källa är inspelningar mer trovärdiga än om 

enbart anteckningar används. Allt som sägs kommer med vilket skulle kunna vara fallet vid 

användandet av anteckningar.16

Intervjuerna transkriberas, vilket betyder att intervjuerna ska översättas till skriftlig text.  

Att skriva ut  tal medför en del komplikationer då talat och skrivet språk skiljer sig åt.17  Det 

som kännetecknar talat språk och skiljer det från det skriftliga är dess spontanitet, vilket är en 

Fredrik Johansson! ! ! ! ! ! ! !            Nytta eller Nöje

9

11 Kullberg (2004) s.115.
12 Fägerborg (1999) s.63 f.
13 Martyn Denscombe, övers. Per Larson (1998), Forskningshanboken. För småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. s.135.
14 Stensmo (2002) s.123.
15 Denscombe (1998) s.145 ff.
16 Fägerborg (1999) s.67 f.
17 Ibid. s.69.



av anledningarna till att  en muntlig intervju är en bra metod för att nå en persons åsikter. Hur 

en intervju transkriberas handlar om vad som finns för mål med materialet  och vilken kunskap 

som ska utvinnas ur det. Hur noggrant intervjun skrivs ner är en viktig fråga för 

undersökningens reliabilitet, desto exaktare intervjun skrivs ner ju mer ökar reliabiliteten inför 

den vidare analysen.18

Vid transkriberingen ska även omständigheterna runt själva intervjun, skrivs ned. Det kan 

till exempel vara när intervjun gjordes och saker som hände i rummet i samband med 

intervjun. Den transkriberade intervjun ska vara så kontextrik som möjligt för att underlätta 

att gå tillbaka till texten för vidare analys och kunna minnas delar.19 

1.7. Teori
För att  få en djupare förståelse för vad som påverkar de intervjuade eleverna kommer olika 

teoretiska tolkningsramar att presenteras vilka kan hjälpa analysen att ge en djupare 

förståelse. Med diskursanalys analyseras vad informanterna säger och läroplans- och 

ramfaktorsteori kan hjälpa till med förståelsen av vad som styr undervisningen. 

1.7.1. Läroplansteori och ramfaktorer
Det är riksdagen och regeringen som anger de nationella målen och riktlinjerna för skolans 

undervisning i läroplanen. Dessa ska sedan styra verksamheten i skolor så att målen uppnås 

av eleverna.20 Undervisningen som bedriv i de svenska skolorna ska således bygga på det som 

står i läroplanerna. Göran Linde, professor i pedagogik, skriver dock att det är många faktorer 

som påverkar undervisningen. Det kan vara faktorer som kan styra urvalet av det som 

behandlas i undervisningen, exempelvis ramfaktorer och lärarens speciella intressen. Ett sätt 

att se på läroplanen är som en av alla faktorer som påverkar undervisningen.21 

En av dessa ramfaktorer kan till exempel vara ämnets traditioner och hur undervisningens 

historia inom ämnet ser ut. Med detta menas om ämnet har någon historisk bakgrund som 

fortfarande präglar undervisningen och vad som ska läras ut.22
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En annan av dessa ramfaktorer som påverkar undervisningen i hög grad är lärarens person. 

Det kan då till exempel handla om att läraren har ett personligt område inom ämnet som 

denne prioriterar mer än annat. Hur läraren förhåller sig till befintligt material kan även det 

spela stor roll i det som denne betonar i undervisningen.23  Lärarens personliga kunskaper 

inom området denne undervisar är givetvis även det något som spelar en stor roll för det 

denne lär ut.24

1.7.2. Diskursanalys
Diskursanalysen är en bred teori som innehåller många olika inriktningar och analytiska 

modeller att angripa ett  empiriskt material. Uppsatsen kommer därför bara att inspireras av 

vissa delar för att få hjälp att förstå det empiriska materialet.

En av de vanligaste definitionen på begreppet diskurs är att det är ett bestämt sätt  att  tala 

om och förstå världen.25  Inom diskursanalysen anses forskarens uppgift vara att  studera 

villkoren för de olika bilder av verkligheten som finns. Olika personer eller aktörer, har olika 

verkligheter och dessa verkligheter konstrueras genom språket. Då språket inte uppfattas som 

ett färdigt system utan som en handling som genomförs studeras språkbruket och dess 

tillämpning. Då det finns så många verkligheter finns det inte heller någon objektiv 

verklighet. En av de grundläggande insikterna som finns inom diskursanalysen är insikten om 

att beroende på vilken position som intas så framträder olika bilder av verkligheten.26 

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips skriver att en metod att identifierar olika 

relationer och positioner som används inom diskursanalysen är att identifiera olika 

subjektpositioner. Till en subjektposition tilldelas ofta olika förväntningar på hur individen 

ska bete sig. En individ kan inneha flera subjektpositioner så som exempelvis elev, son, 

syskon, punkare och kompis. Inom dessa olika roller har individen olika förväntningar på hur 

denne ska bete sig och individen går mellan de olika positioner oftast utan att tanka på det.27
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Inom det en av diskursanalysens underkategorier, diskurspsykologin, fokuseras ofta på 

mindre fält  inom vilka fokus läggs på hur informanterna själva talar om sin värld.28  Som 

analytisk ram för att kunna få en djupare förståelse av det empiriska materealet förespråkar 

diskurspsykologin att intervjuaren försöker identifiera olika teman i intervjun. Att finna olika 

teman är en form av kodning där olika delar av texten placeras in placerar, den transkriberade 

intervjun, i kategorier. Efter att dessa teman har identifierats skapas en förståelse och ett 

samband i vad informanten har förmedlar.29

En metod för att finna en djupare förståelse av vad informationen förmedlar är att studera 

språket som de intervjuade använder. Detta kan till exempel ta sig form i att  pronomen 

studeras. Då den intervjuade byter pronomen kan det tyda på en förskjutning mellan olika 

subjektspositioner. Detta kan ta form i att informanten skiftar från att  säga ”jag” till ”vi” eller 

vilket är mer troligt i denna uppsats ”många i klassen”.30

1.8. Tidigare forskning
I följande kapitel presenteras relevant tidigare forskning för uppsatsens syfte. Denna 

forskning kan uppsatsens därpå ta avstamp i för den fortsatta empiriska arbetet. Efter att 

forskningsläget presenteras formuleras även de punkter som skapats i samband mellan 

forskningsläget och uppsatsens syfte och som sedan användes vid intervjuerna.

1.8.1. En historisk tillbakablick
Gunnar Åsén, docent i pedagogik, skriver att ämnena som läses i skolan har en tydlig 

förankring till både samhälleliga krav och långa traditioner. Han menar vidare att  bildämnet är 

det ämnet som har genomgått flest förändringar under in utveckling. Åsén talar om tre 

utvecklingsfaser av bildämnet ”teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och 

bild som kommunikationsmedel.” 31 

Teckningsundervisning och fasen teckning som avbildning började redan innan den 

allmänna skolans grundande. Det som då stod i fokus var att utbilda elever för hantverk och 

konstindustri. Det som undervisningen främst fokuserade på var att avbilda människor, 
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landskap  och att rita kartor. Det föreställande avbildandet är sedan dess något som ämnet 

fokuserat på då det genom tradition följt med i utvecklingen. Mot slutet av 1800-talet uppstod 

en debatt om bilden nyttoaspekt vilket sattes i motsättning mod den estetiska smakfostran.32

I mellankrigstiden började undervisningen fokuseras mot det fria skapandet  och fasen 

teckning som uttrycksmedel tog vid vilket medförde att undervisningen började ses som 

avkoppling. Stämpeln som avkopplingsämne och som andningshål från andra mer seriösa 

ämnen följde sedan med till alla de så kallade praktiskt-estetiska ämnena. Denna stämpel har 

därpå medfört att dessa ämnen ofta ses som lågstatusämnen.33 

Under 1950- och 60-talen fick det fria skapande större utsträckning i ämnets kursplan och 

under 1960-talet  uppstod även en debatt som reaktion mot detta. I debatten vill de att ämnet 

skulle fokusera mindre på att vara ett konstnärsämne och mer på att vara media och 

kommunikationsinriktat, vilket låg mer i tiden. Ämnet gick nu vidare till den tredje fasen, bild 

som kommunikationsmedel. Att bredda ämnet till ett bildkomunikativt ämne fick stor 

genomslagskraft år 1980 då ämnet i högstadiet bytte namn från teckning till bild. Den 

nuvarande betoningen på bildframställning, bildanalys och bildkommunikation ska ge 

förutsättningar för att eleverna ska kunna delta i den aktuella samhällslivet.34

1.8.2. Utvärdering av det estetiska programmet
Skolverket publicerade 1998 en utvärdering av fem olika gymnasieprogram varav det 

estetiska programmet var ett. I denna undersökning undersöktes inte elevernas åsikter om de 

olika ämnena likt denna uppsats utan fokus låg på programmen i sig. Trots det finns det flera 

delar av undersökningen som berör vad denna uppsats fokuserar på. Vad gäller lärarnas 

språkbruk i sitt ämne, framkom att lärarn i de estetiska ämnena talade om sina ämnen som 

praktiska och om andra ämnen som teoretiska. Detta kan tolkas som att de ser sitt ämne som 

ett övningsämne vilket liknar hur lärarna i NU03 såg på bildämnet.35

Undersökning visade att lärarna hade svårt att nå alla elever i en och samma kurs inom den 

estetiska verksamheten. Elever tycker att olika delar av ämnet är olika intressant och roligt. 

Många elever tyckte dessutom att det var svårt att se vissa moment av en kurs som 
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meningsfulla. Att så många viljor finns hos eleverna i en och samma kurs medför att det blir 

svårt att få till en bra kurs som alla känner sig nöjda med.36

I skolverkets undersökning av det estetiska programmet uttalade sig eleverna positivt om 

de estetiska ämnena. Eleverna fokuserar så hårt på dessa ämnen så att det kan gå ut över de 

andra ämnena.37 Detta indikerar att dessa eleverna ser de estetiska ämnena som viktigare än 

alla andra skolämnen.

1.8.3. Nationell utvärdering
År 2001 beslutade Skolverket  att under våren 2003 genomföra en stor studie med målet att 

kartlägga effekten av de nya styrdokumenten Lpo94. Målet  var att ge en bred bild av skolans 

verksamhet.38

Undersökningen om de praktiskt estetiska ämnena byggde i huvudsak på enkäter till elever 

och lärare. Målet med enkäterna var att fånga åsikter, attityder och värderingar som lyfts fram 

som centrala mål i ämnena. Enkäten som behandlade bildämnet besvarades av 39 lärare och 

1938 elever. Enkäten innehöll framförallt standardiserade frågor men även mer öppna frågor 

om processer och resultat av undervisningen.39

1.8.3.1. Resultatet i utvärderingen
I NU03 framkom att eleverna tyckte att bild var ett roligt ämne. Både pojkar och flickor visar 

i enkätundersökningen intresse för den digitala formen av bildarbete. Tillgång till datorer 

fanns dock bara i omkring hälften av de undersökta klassrummen. Men inte heller i de 

klassrum som hade sådan teknik använde den flitigt.40

Det som visat sig spelar störst roll för vad undervisningen består av är lärarens specifika 

intressen. Om läraren anser att bildämnet är ett hantverksämne, ett kommunikationsämne eller  

är till för att eleverna ska få utlopp för personligt och fritt  skapande. Dessa olika åsikter hos 

lärare kan påverka ämnet i olika riktningar. Som kan ses av tabellen menar nära hälften av 

lärarna som deltagit i NU03 att bildämnet är ett praktiskt estetiskt ämne.41  Något färre lärare 
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menar att bildämnet är ett kommunikativt ämne och några få lärare tycker att bildämnet är ett 

fritt skapande ämne.42

Det som också påvekar vad eleverna får arbeta med under lektionerna är inte bara lärarens 

intresse utan också hur mycket läraren tillåter elevernas inflytande. Av enkätundersökningen 

framkommer att tre fjärdedelar av lärarna menade att det var de själva som vanligen stod för 

innehållet och idéerna till vad eleverna skulle göra under lektionerna.43

Den traditionella formen av skapande verksamhet var fortfarande stark.44  Detta trots att 

läroplanerna sedan Lgr69 lagt stor vikt vid ämnets kommunikativa delar, som tillsynes dock 

fick en liten del av lektionernas tid.45

Få elever ansåg att bildämnet inte gav viktiga kunskaper. Enbart 47 procent av eleverna 

ansåg sig ha nytta av ämnet, vilket kan jämföras med mattematiken där 92 procent tyckte att 

undervisningen var viktig. Detta skilde mycket mot frågan om eleverna ansåg att de fick 

tillräckligt med tid för ämnet. Nästan hälften av eleverna önskade att de hade mer tid för 

bildämnet. Att en stor del av eleverna tyckte så kan förklaras med att många av eleverna 

tyckte att bildämnet var roligt.46

1.8.3.2. Resultatet av analysrapporten
Ämnesrapporten med en fördjupad analys av NU03 publicerades 2005. Det var Institutionen 

för estetiska ämnen vid Umeå universitet som fick uppdraget att  genomföra Skolverkets 

planerade studie.47

I analysrapporten ställs frågor som berör denna uppsats undersökning. I analysrapporten 

studeras om eleverna tycker bildämnet är intressant och viktigt. Många elever hade svarat att 

de tyckte att  bild var ett intressant ämne. Bildämnet visade sig ligga på topp av de ämnen som 

eleverna tyckte var mest intressanta tillsammans med idrott och hälsa, engelska och slöjd.48 

Få av de tillfrågade i tyckte dock att bild var ett nyttoämne. De tillfrågade eleverna trodde sig 

inte ha någon större användning av bildämnet i sina vidare studier och att  vad de fick lära sig 
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var särskilt  viktigt. De tillfrågade eleverna tyckte att bildämnet var intressant men inte ha 

användning för kunskaperna i vidare studier, utan av andra anledningar.49 

1.8.4. Temafrågor till intervjustudierna
Utifrån genomgången av denna till stora delar kvantitativa studie har jag sett vissa tydliga 

mönster. Dessa mönster tar jag med mig som en bakgrund då jag ska genomföra den 

empiriska undersökningen. Dessutom formulerar jag punkter utifrån uppsatsen fråge-

ställningar och NU03 som tas med för att användas som frågor och teman att diskutera kring i 

de fortsatta intervjuerna.

• Vad anser sig eleverna få arbeta mest med under bildundervisningen i skolan?

• Anser eleverna att det är läraren som bestämmer vad eleverna ska arbeta med eller har 

eleverna själva möjlighet att påverka innehållet i undervisningen?

• Tycker eleverna att ämnet är intressant/roligt  eller inte och vilka delar av ämnet tycker 

eleverna är mest intressanta/roligast och varför?

• Uppfattar eleverna ämnet som viktigt  och vilka delar av ämnet tycker eleverna är 

viktigast och varför?

• Tycker eleverna att det är viktigt med denna form av ämne i skolan och i så fall varför 

och om inte, varför inte?

Fredrik Johansson! ! ! ! ! ! ! !            Nytta eller Nöje

16

49 Marner, Örtegren och Segerholm (2005) s.56.



2. Bearbetning och analys
I följande kapitel redovisas resultaten av intervjuerna med eleverna. Resultatet presenteras 

under tre rubriker. I Moment i undervisningen behandlas vad eleverna anser sig ha arbetat 

med och om de fick vara med och påverka innehållet  i undervisningen. I avsnittet Roligt och 

eller intressant presenteras elevernas svar på om de tycker att bildundervisningen är rolig och 

eller intressant och vilka delar de i så fall tycker är roliga och intressanta. Det sista avsnittet 

Är bildundervisning viktigt? handlar om eleverna tycker att bildundervisning är viktig och 

vilka delar de tycker är viktiga samt om de tycker att det borde vara obligatoriskt för alla 

gymnasieelever att ha denna form av undervisning. 

2.1. Moment i undervisningen
Eleverna ansåg de att de arbetar med många olika moment av bildskapande i kursen estetisk 

verksamhet. Det första av dessa olika moment som nästan alla intervjuade tog upp var att de 

hade arbetat mycket med bildframställning. De hade arbetat med att avbilda föremål som de 

såg ut, det vill säga med realistiskt skapande. Alla eleverna hade arbetat  med att träna på att 

hantera pennan, penseln och färg för att kunna återskapa motiv. De flesta hade arbetat med att 

avbilda motiv som fanns framför dem i klassrummet. Dessa elever har därmed arbetat med 

bild som en form av hantverk. De hade börjat med att  lära sig metoderna för att sedan kunna 

gå vidare i utvecklingen.

Flera av eleverna menade att  kursen fokuserade på att de skulle lära sig olika metoder för 

bildskapande. De arbetade med att lära sig att hantera olika material och tekniker. 

Undervisningen hade gått till så att läraren hade presenterat ett material, metod eller teknik 

och sedan fick eleverna arbeta med denna. Eleverna hade då en ganska stor valfrihet inom det 

område de arbetade med. De kunde välja vad de ville göra eller hur de ville göra det, bara de 

höll sig inom den givna uppgiften som ofta var att hantera ett material.

Den teknik som de flesta elever presenterade som den första de arbetat med var 

skissteknik. Läraren hade börjat  kursen med att arbeta med denna teknik, för att  den ligger till 

grund för övrigt målande, vilket också är logiskt om läraren ser på ämnet som ett hantverk. 

Vidare hade eleverna ”målat” eller ”färglagt bilder”. Vissa av eleverna menade att de lärt 

sig färglära innan de arbetat med färgerna på ett mer kreativt sätt. Vissa av eleverna menade 

att de hade arbetat med grunderna inom färglära och olika färgtyper.
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De färgtyper som eleverna arbetat  med var olika typer av vattenfärg, som akvarell. Läraren 

hade sagt att  denna färg var ganska enkel att arbeta med då den var lättarbetad och fort ledde 

till resultat. De hade även arbetat  med tjockare täckfärg som de inte riktigt visste vad det var, 

men jag antar att det är någon form färdigblandad flaskfärg. Gabriella nämnde att vissa i 

hennes klass hade arbetat med akryl eller olja, men detta framstod mer som ett  undantag än 

regel. Cesar nämnde att han även hade arbetat med airbrush.

Eleverna hade under kursen också arbetat med lera. De hade då skapat kaffekoppar och 

både knådat  och drejat  dem. Dessutom hade alla de intervjuade eleverna arbetat  lite med 

digital framställning av bilder. De hade till exempel arbetat med Photoshop där de redigerat 

bilder och gjort visitkort. Fredrika hade tryckt tröjor genom att skriva ut motiv från Photoshop 

på ett speciellt papper för att sedan trycka det. Hon berättade att det i anslutning till bildsalen 

fanns en datasal som kunde användas men att den inte användes så flitigt i kursen estetisk 

verksamhet. Hon menade att den främst användes i senare bildkurser och för elever som läste 

designinriktning.

2.1.1. Elevinflytande
Alla elevgrupper som intervjuades hade olika uppfattningar om hur mycket de hade varit med 

och påverkat innehållet i bildkursen. Vissa menade att undervisningen var väldigt styrd medan 

andra menade att  de fick vara med och påverka. Augusts åsikt låg mellan de båda 

ståndpunkterna då han menade att ”Vi skulle ju lära oss teknikerna färdigt...” ”...när vi gjort 

det fick vi välja mer vad vi ville göra.”50  Detta citat visar att läraren tyckte att de skulle lära 

sig metoderna, hantverksskickligheten, för att  sedan skapa bilder mer efter eget tycke med 

större valfrihet. 

Att bildundervisningen inte alltid var styrd av läraren framkom då Cesar sa att det  var helt 

okej för läraren att  eleverna lämnade ett arbete som var halvfärdigt, för att arbeta med annan 

form av bildskapande under några lektioner för att senare återgå till det arbete som tidigare 

lämnats. De andra i intervjugruppen, som haft samma lärare, höll med. Detta tyder på att 

lärarna gett eleverna frihet att välja vad de vill göra så länge de lär sig teknikerna för 

bildskapande.

Desiree menade att bildundervisningen var fri och förklarade detta med att  läraren hade 

gett klassen flera alternativ som de kunde arbeta med i en uppgift; eleverna fick sedan lösa 
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uppgifterna själva hur de ville. Vidare menade Desiree att de var tvungna att göra vissa 

moment men att de fick lösa dem självständigt. Detta var vad hon kallade ”fri undervisning” 

och tyder på att eleverna kanske inte fick vara med att påverka vad bildundervisningen skulle 

innehålla för moment, men att de kunde påverka hur de skulle arbeta inom de olika 

momenten. Detta blir också ännu tydligare då Desiree påpekade att  ”vissa grejer var man 

tvungen att göra men det var ändå så att man fick välja och göra på sitt eget sätt.”51

De elever som hade stor möjlighet att  påverka sin undervisning och tyckte att  

bildundervisningen var fri, menade att denna frihet var de bästa sättet att lära i bild. Friheten 

att  välja vad de ville göra och hur det skulle göras förde med sig att kursen blev avslappnad 

och det var roligt och skönt att gå till lektionerna menade eleverna. Friheten gjorde också att 

bildundervisningen blev roligare vilket medförde att de skulle kunna tänka sig att hålla på 

med bildskapande på fritiden. De elever som anser sig haft en styrd undervisning menar att 

det är det bästa sättet att  bedriva bildundervisning. Dessa elever menade att de inte skulle lära 

sig lika mycket om de fick välja allt själva och att de då antagligen skulle välja bort moment 

som vara tråkiga eller svåra. De skulle inte lära sig allt  som de borde lära sig under kursen om 

de hade möjligheten att välja bort det. August jämför bildundervisningen med 

matematikundervisningen då han säger; ”om alla fick bestämma vad man skulle göra under en 

matematiklektion hur många skulle då sätta sig ner och räkna.”52

2.2. Roligt och eller intressant
Under intervjuerna svarade alla intervjuade elever att de tyckte att bildundervisningen var 

rolig och intressant för att sedan ge mer utförliga beskrivningar och reflektioner över sitt 

självklara svar.

Desiree menade att bildundervisningen var roligt då det var så annorlunda från alla andra 

ämnen de hade. Det praktiska skapandet inom bildundervisningen ansåg hon var det roligaste. 

Hon menade att de hade så mycket teoretiska ämnen på schemat att de var nödvändigt med ett 

avbrott från allt detta där de kunde göra annat. Elisabeth jämförde bildundervisningen med 

idrotten som hon också ansåg vara ett annorlunda ämne som behövs för avbrottets skull. 

Elisabeth gillade inte idrotten men sa att det säkert även fanns elever som gillade idrotten men 

inte bilden, men tyckte ändå att båda ämnena var nödvändiga av samma anledning. Helen var 
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även hon inne på samma spår då hon menade att bildundervisningen var både rolig och 

avslappnande. Hon menade att ”det skönt att  ha ett ämne där man inte behöver tänka så 

mycket. Inte behöver läsa och lära sig en massa fakta och så.”53

För att beskriva hur roligt bildundervisningen var berättade Elisabeth att många i klassen 

hon gick i inte ville sluta undervisningen när lektionen var slut. Hon berättade att de hade 

bildundervisningen som sista lektion på dagen vilket medförde att  de kunde sitta kvar i 

klassrummet och hålla på med sina arbeten fram till att en bussen kom och tog dem hem. 

Bussen gick ofta senare än lektionen slutade vilket Elisabeth tyckte var bra då de gav mer tid i 

klassrummet. Hon berättade att även de elever som inte behövde åka buss, stannade kvar. 

August menade att han tyckte att bildundervisningen var roligt trots att den blivit påtvingad 

honom. Han hade tänkt välja musikinriktning som estetisk verksamhet då han resonerade att 

bild var för svårt och August ansåg sig inte kunna hantera det alls. Läraren som hört honom 

uttrycka denna åsikt sa att han måsta välja bild för att alla som gick bildkursen lärde sig att 

”teckna och rita.” August som då mycket motvilligt valt bild var idag nöjd med beslutet. 

August tyckte så mycket om bildundervisningen att han hade bytt inriktning på sin 

gymnasieutbildning till en design. Det var tack vare bildundervisningen som han fått upp 

ögonen för bilden och nu ville fortsätta med en sådan inriktning.

Elisabeth tyckte att bildundervisningen var rolig för att hon redan hade som fritidsintresset 

att  hålla på med olika handarbeten som att måla. Bildundervisningen var intressant för att hon 

fick lära sig nya saker där. Elisabeth tyckte att  det var väldigt roligt att prova att arbeta med 

lera och att prova på att dreja. Det var något som hon inte gjort tidigare, men menade att 

intresset var väckt nu och hon menade att det absolut kunde bli en framtida hobby. 

Det intressanta med Elisabeth och Augusts åsikter är att de har en gemensam uppfattning 

om vad som är roligt  och vad som är intressant. Båda ansåg att det roliga vara något som de 

redan kan och behärskar medan de intressant är när de får lära sig nya delar av ämnet som de 

sedan kan ta till sig. 

2.2.1. De roligaste och mest intressanta delarna
På frågan om vilka delar av bildundervisningen som eleverna tyckte var roligast  och eller 

intressantast blev svaren varierande. Ett svar som de flesta dock gav var att variationen och 

mängden av olika metoder de fick lära sig var det roligaste. En elev uttryckte exempelvis att 
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om de får lära sig många olika metoder och hur de ska använda sig av dem så kan de få ut mer 

av sitt bildskapande och då blir det roligare att hålla på med bild. Fredrika var inne på samma 

spår då hon menade att hon tyckte att bilden blev mest intressant när de fick ”(p)rova på lite 

nya grejor. Som man inte är van vid.”54  Både detta citat  och uttalande från den tidigare 

nämnde eleven tyder på att de intervjuade tycker att bildundervisningen är bäst då de får lära 

sig nya moment som de inte behärskat tidigare och att de vill ha en bred bildundervisning.

Trots att fler elever vill ha en bred bildundervisning var det vissa moment som ansågs vara 

roligare eller intressantare än andra momenten. Fredrika hade arbetat mycket med att designa 

tröjtryck i Photoshop för att trycka detta och tyckte det var det roligaste. Hon förklarade att 

detta var väldigt  intressant  då sättet att arbeta på var nytt  samtidigt som det var roligt att 

kunna ge bort tröjorna. Desiree hade gjort en kopp i lera och tyckte att det både var roligt att 

”kladda” med leran men också att  ge bort den färdiga koppen. Det gemensamma som 

utmärker både Fredrikas och Desirees svar är att  de är förtjusta både i metoderna de arbetade 

med, men också att de fick en färdig produkt som de kunde göra något med.

Till skillnad från Fredrika tyckte Gabriella inte det var de minsta roligt att arbeta i datorn 

med Photoshop. Detta förklarade hon med att hon var så dålig på det digitala och inte förstod 

hur hon skulle göra för att få till ett  bra resultat. Spretiga åsikter fanns även om att  arbete med 

lera. Isabella tyckte att  leran inte var rolig eftersom det var kladdigt, av samma anledning som 

Desiree tyckte det var roligt. Isabella tyckte att det var svårt att få fram ett bra resultat. Att 

elevernas åsikter kan vara så här motstridiga visar hur svårt det kan vara att  skapa en bra 

bildundervisning. Fredrika belyser detta problem med kommentaren; ”eftersom det är 

individuellt vad man tycker är roligt är det nog rätt viktigt vad läraren gör.”55

2.3. Är bildundervisning viktigt?
På frågan om eleverna ansåg att bildundervisningen var viktig, dels för deras framtida studier, 

yrkesliv och civila liv blev svaret  ganska splittrat. Flera av eleverna trodde till exempel att 

bilden skulle bli en viktig del i deras yrkesliv men de trodde inte att de skulle ha användning 

av den utanför arbetet. Desiree säger exempelvis att vissa delar av bildundervisningen är 

viktiga för framtiden. Hon trodde inte att hon skulle ha nytta av att kunna trycka tröjor, göra 
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saker i lera och hålla på med airbrush men att hon däremot skulle ha stor nytta av exempelvis 

skissteknik och färglära. 

Flera av eleverna menade att det var viktigaste med bildundervisningen var att få lära sig 

många typer av bildskapande. Att  det alltså var blandningen av olika tekniker och metoder 

som var det viktigaste med kursen. 

Gabriella menade att de i bildundervisningen fick lära sig att tänka på nya sätt vilket var 

viktigt för all form av undervisning. Hon menade att eftersom bildundervisningen ser så 

annorlunda ut jämfört med de andra kurserna tvingas eleverna att tänka på nya sätt, vilket 

kanske medför att de tar med sig detta sätt att tänka till de andra ämnena. Det var också av 

denna anledning som Gabriella tyckte att bildundervisningen var viktigt. Även Desiree är inne 

på ett liknade spår då hon säger: ”Det känns som man behöver göra någonting sådant, 

skapande. Alltså annars har vi ju bara tekniska och teoretiska ämnen.”56  Hon menar att 

bildundervisningen har ett värde i att  det är ett avbrott mot de andra mer traditionella ämnena. 

Bildundervisningens värde är att undervisningen inte påminner om någon annan undervisning 

utan snarare bryter av mot andra former av undervisning. 

2.3.1. Bildundervisningens viktigaste delar
De delar av bildundervisningen som flest eleverna tyckte var viktigast var just att kunna 

teckna. Isabella uttrycker exempelvis att momentet inom teckning där de fick lära sig att se 

ljus och skuggor som mycket viktigt. Vidare tyckte Isabella också att de fick lära sig att  se 

detaljers betydelse för helheten under teckningsmomentet vilket hon ansåg var väldigt viktigt. 

Birger menade att undervisning med bildbehandling i datorn var det viktigaste. Han 

menade att kunskaper inom Photoshop och var nödvändiga för att det är denna typ av 

bildskapande som är framtiden. Birger menade vidare att  det berodde på vad eleverna skulle 

arbeta med i framtiden hur viktigt det skulle vara med bildundervisning. Han menade att om 

de skulle arbeta med bilder på något sätt var det givetvis mycket viktigare att kunna detta än 

om eleven inte skulle göra det.

Just skisstekniken var det flera av eleverna som ansåg som nödvändig att  kunna och viktig. 

August menade exempelvis att han ansåg att  man måste kunna behärska skisstekniken för att 

kunna förklara sina idéer på ett tydligt sätt, att man alltså kan förklara sina idéer med hjälp  av 

en grafisk beskrivning. August menade därför att  det var viktigt att de i skolan fick goda 
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grunder inom skisstekniken. Gabriella var inne på samma område då hon menade att det 

kanske inte var speciellt viktigt att  ha bildundervisning samtidigt som hon sa att ”jag tycker 

nog det hör lite till allmänbildning.”57  Med detta syftar hon på att det  är bra att kunna 

grundtekniker inom bildskapande även om denne inte såg det som särskilt viktigt. 

Flertalet av eleverna tyckte inte att det var speciellt  roligt att arbeta med skissteknik då de 

tyckte att det var svårt att få till ett bra resultat. Trots det ansåg många att  det var ett av de 

viktigaste momenten då det var grunden av bildskapande som behövdes för att de skulle 

kunna arbeta vidare med andra delar inom bildskapande.

2.3.2. Bild för framtiden
Flera av de intervjuade menade att mängden av nytta de skulle ha av bildundervisningen 

berodde på framtida yrkesval. Elisabeth trodde att det var många av eleverna i hennes klass 

som ville bli designers eller kanske arkitekter och menade då att  dessa skulle ha stor nytta av 

bildundervisningen. Elisabeth trodde dock inte att de i dessa yrkesval skulle ha användning av 

alla delar av bildundervisningen, men hon trodde i varje fall att skissteknik och att kunna 

arbeta med bilder i datorn var viktigt att kunna. Det var flera av de intervjuade eleverna som 

hade liknade åsikter, om att  de som hade tänkt sig en yrkesbana där de skulle arbeta med 

mycket bilder också skulle ha stor nytta av bildundervisningen. De som dock inte kommer att 

arbeta med bilder trodde de flesta av eleverna inte heller skulle ha någon nytta av 

bildundervisningen.

Jag vet inte det beror lite på. Jag skulle tycka,  det skulle vara kul att syssla med bild i fram-
tiden men jag vet inte, det är svårt att veta vad man ska göra i framtiden. Kanske,  men jag 

tycker det är kul att måla som hobby så på så sätt var det väl lite viktigt.58

Citatet är hämtat från Helen och sammanfattar ungefär hur många av eleverna tycker om 

bildundervisningen. Helen menar i citatet att hon inte riktigt vet vad bildundervisningen 

kommer att betyda för henne själv, då hon inte riktigt vet vad hon kommer att göra i 

framtiden. Citatet är talande för flertalet av eleverna då de trodde att  den enda nyttan de skulle 

ha av bildundervisningen var ifall de skulle arbeta med bilder i sitt framtida yrke, eller 

möjligtvis som en hobby på fritiden. Många av eleverna ansåg dock inte att 
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bildundervisningen ger dem något mer av värde utanför just kunskaperna om bildskapande 

och hantverket att framställa bilder. 

2.3.3. Bildundervisning för alla
Trots åsikten som många elever hade, att bild bara är viktigt om man ska arbeta med det, 

tyckte de flesta att alla elever ska erbjudas att läsa någon form av bild. Birger var den enda av 

eleverna som under intervjun inte tyckte att bildundervisningen skulle vara obligatorisk för 

alla. Han menade att inget ämne skulle vara påtvingat en elev, då han inte trodde att 

undervisningen skulle bli givande om den var påtvingad.

Cesar menade att bildundervisningen inte enbart gav kunskaper i hantverket att framställa 

bilder utan även lärde eleverna att uttrycka sig kreativt. Han menade vidare att det var något 

som de kunde ha nytta av i andra ämnen och situationer än bildframställande. Vidare 

funderade Cesar över hur viktigt det var att alla elever skulle lära sig att  uttrycka sig kreativt, 

utan att  egentligen komma fram till om det var något för alla eller ej. Elisabeth var inne på ett 

liknande tankespår då hon menade att det var viktigt att lära sig att  arbeta med något  

praktiskt. Hon menade att det kanske inte var viktigt att eleverna hade just  bild men något 

praktiskt-estetiskt ämne trodde hon var viktigt för att lära sig det arbetssättet. 

Isabella menade att  alla elever verkligen måste få möjlighet  att  läsa bild oavsett vilket 

program eleven vill gå. Hon menade att hon själv enbart kunde tänka sig att  läsa ett teoretiskt 

program, vilket hon nu gjorde, tack vare att den estetiska kursen ingick. Isabella menade att 

det skulle var väldigt jobbigt att välja mellan ett teoretiskt och ett  estetiskt program. Att  därför 

få läsa kursen estetisk verksamhet i det teoretiska programmet gjorde valet mycket lättare, då 

hon upplevde det som att de teoretiska programmet inte blev så begränsat. Vidare tyckte 

Isabella att det var bra att kursen var obligatorisk då hon trodde att valmöjligheten att välja 

den annars kunde försvinna för vissa program.
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3. Tolkning och resultat
I följande avsnitt analyseras de empiriska resultaten mot teorin och forskningsläget som 

presenterades i uppsatsens inledningsdel. I analysen följs Winther Jörgensen och Phillips 

metod att identifiera olika teman, då metoden skapar förståelse och samband i empirin.59

I denna del kommer begrepp att användas som är lånade från främst NU03 men även 

Åsén.60 Det ena begreppet är hantverksämne som syftar på att synen på ämnet är att det är ett 

hantverk som ska läras ut  och övas in. Begreppet fokuserar på metoder och skapandet av 

bilder. Det andra begreppet är bildkommunikation som syftar på att ämnet utgår från att bilder 

kommunicerar med betraktaren. Betraktaren måste därför lära sig att läsa bilder för att 

undvika att bli utnyttjad av deras lättillgänglighet men också själv lära sig att  använda bilder 

som ett kommunikationsmedel.

3.1. Bild som hantverk
Utifrån elevernas berättelser om bildundervisningen kan det tänkas att lärarna ser på bild som 

ett hantverksämne där eleverna främst ska arbeta med att lära sig att hantera material och 

tekniker. Bland annat visas detta tydligt då nästan alla intervjuade elever menade att  de främst 

hade arbetat med att avbilda föremål realistiskt. Dessutom hade eleverna fått  arbeta med att 

träna sig i att hantera olika typer av pennor, penslar och färger. Eleverna var även överens om 

att kursen främst fokuserat på att  de skulle lära sig metoder för bildframställande. Allt  detta 

tyder på att bildlärarna haft som mål att lära eleverna ett hantverk, hur de gör för att skapa 

bilder. 

Denna diskurs om bildämnet kan tydligt liknas den första traditionen Åsén beskriver 

”teckning som avbildning”.61  I denna tradition av bildundervisning menas att  eleverna fick 

lära sig bildämnet som ett hantverk de skulle ha nytta av i sina framtida arbeten inom olika 

hantverksyrken eller industrin. Eleverna skulle lära sig att avbilda realistiskt då detta var 

något som de kunde ha användning av.62  Den diskurs om undervisningen som Åsén beskriver 

uppstod redan innan den allmänna skolan grundandes och har alltså flera likheter med den 

undervisning som de intervjuade eleverna beskrev att de hade i dagsläget.
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Då Linde beskriver skolans ramfaktorer förklarar han att  ämnets traditioner är något som 

starkt påverkar undervisningen. Linde förklarar att ämnets historiska traditioner följt med 

ämnets utveckling och präglat undervisningen i vissa riktningar.63  Denna ramfaktor är således 

något som starkt påverkat  bildundervisningen då avbildning och realistiskt skapande idag 

fortfarande ligger i fokus i undervisningen. 

Då eleverna i intervjuerna låter ana att bildläraren haft denna hantverksmässiga diskurs om 

bildundervisningen kan också anas att  de själva blivit  påverkade av synsättet. Detta blir 

tydligt då eleverna själva blir tillfrågade om vad de anser vara de viktigaste delarna av 

bildundervisningen och svarar med olika metoder för bildframställande. Exempelvis svarade 

flera av eleverna att de tyckte att skissteknik var en av de viktigaste delarna. Läraren har här 

format kursen som ett hantverksämne. Detta har sedan format elevernas uppfattning om 

bildundervisningen. Inom diskursen om bild som hantverksämne är olika metoder olika 

viktiga och de grundläggande delarna, som skissteknik, uppfattas som det viktigaste. Då 

eleverna menar att olika tekniker av bildskapande är de viktigaste delarna av 

bildundervisningen intar de också en subjektposition som visar att de accepterar den rådande 

diskursen om undervisningen.

3.2. Ett modernt kommunikationsämne?
Enligt Åsén ändrade bildämnet karaktär år 1980 i och med att ämnet bytte namn från teckning 

till bild. Ämnet fick då ett fokus mot kommunikation till skillnad från den tidigare 

inriktningen av avbildande hantverk som var teckningsämnets inriktning.64 

Under intervjuerna visade ingen av eleverna tecken som tydde på att  de ansåg bilden var 

ett  kommunikationsämne. I deras diskurs om bildundervisningen var inte kommunikationen 

med bilderna det viktigaste utan metoderna för hur de skapades. I de intervjuade elevernas 

diskurs om ämnet ansågs dessutom ofta att bildundervisningen enbart var viktigt om eleverna 

skulle arbeta med någon form av bild i sina framtida karriärer. Exempelvis säger Helen att 

bild är viktigt för elever som tänkte sig att arbeta med bildrelaterade yrken eller ha det som 

hobby. Det som Helen och de andra eleverna ansåg som viktigt att lära sig var grunderna i 

bildskapande som skissteknik då elever med framtida bildyrken skulle ha nytta av det. 
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Att kunskaperna som eleverna får i bildundervisningen inte anses som speciellt viktiga om 

eleven inte ska arbeta med bild verkar vara en allmänt vedertagen inställning. Det som de 

intervjuade eleverna förmedlade stämmer väl överens med det som framkommit i NU03. Där 

hade enbart 47% av de tillfrågade svarat att de trodde sig ha någon nytta av bildämnet.65

Att denna inställning till ämnet verkar vara accepterad blir intressant då den ställs mot 

ämnet svenska. Svenskämnet handlar till viss del om kommunikation vilket även bilden gör 

enligt Åsén.66  Svenskämnet anses inte bara viktigt för de elever som ska bli författare eller på 

annat sätt arbeta med text utan svenskämnet har en stark ställning och anses av de flesta som 

mycket viktigt. Bildämnet anses vara betydligt mindre viktigt trots att bilder har en mycket 

stark ställning i dagens samhälle, precis som text. Enligt  Åsén har bildämnet tappat i status 

och anses idag vara mindre viktigt än det tidigare ansätts vara.67  Denna status skulle 

antagligen komma tillbaka till ämnet om det ansågs vara mer relevant genom att fokuseras på 

de bilder som kommunicerar med eleverna. 

Bildämnet har varit på väg mot en mer bildkommunikativ inriktning då styrdokumenten 

försökt ge ämnet detta fokus.68  Dock verkar det som att bildämnet sitter hårt fast i sina 

traditioner som Linde beskrivit.69  Lärarna lär ut ämnet som ett hantverksämne som idag inte 

har en lika stor plats på arbetsmarknaden som när det infördes. Paradoxalt nog skulle allt  detta 

kunna tolkas som att det därför är lärarna, som borde värna om att ämnet skulle anses som 

viktigt, som håller ämnet tillbaka genom att arbeta med det på ett omodernt sätt och inte tycks 

vara villiga eller har kunskaperna att utveckla ämnet i tidens riktning.

Detta kan ställas mot argumentet  som Gabriella presenterar då hon menar att det hör till 

allmänbildningen att  kunna vissa tekniker. Detta har hon möjligtvis en poäng med. Det är 

ingen som kritiserar svenskundervisningen för att de arbetar med metoder och tekniker för att 

bearbeta text. Detta borde rimligen gälla bildundervisningen också. Ämnet tycks därför 

tvingas att  gå en oerhörd svår balansgång då det gäller att arbeta med traditionella metoder 

samtidigt som det gäller att arbeta mot de aktuella medierna i en bra blandning. 
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3.4. Roligt och viktigt
Under intervjuerna visade det sig att de flesta av eleverna tyckte att bildundervisningen var 

rolig. Det var flera av eleverna, bland annat Desiree, som talade om ämnet som olikt andra 

ämnen. Desiree talade i samband med detta om hur mycket teoretiska ämnen de hade och hon 

talade om vikten av att bildundervisningen bröt av från detta. Detta tal om bild-

undervisningens ”avslappningsfunktion” tyder på att hon ser på bilden som ett  avslappnings-

ämne. Diskursen om att  se på bildundervisning som avslappning framkommer även hos flera 

andra elever. Bland annat Elisabeth talade om bilden som något roligt och avslappnande då 

hon beskrev hur hon stannade kvar efter lektionerna för att hon tyckte att det var så roligt. 

Båda dessa elever talar således om bildundervisningen ur en diskurs som avslappningsämne 

som nödvändigtvis inte behöver vara speciellt viktigt för dem.

Då eleverna får frågan om de tycker att  bildundervisningen är viktig byter flertalet av de 

tillfrågade subjektsposition mot tidigare. De talade exempelvis gärna om hur roligt de själva 

tyckte att bildundervisningen var men då de skulle svara på om de tyckte att undervisningen 

var viktig bytte de ut de egna åsikterna mot en generell åsikt från hela klassen. Detta tyder på 

att  de själva kanske inte tycker att bildundervisningen var så viktigt men att den kan vara 

viktigt för andra. Bytet från att utgå från sig själv till att utgå från den större gruppen kan 

också tyda på en osäkerhet, de har kanske ingen uppfattning om hur viktig bildundervisningen 

är för dem. Eleverna uppfattade enbart bildundervisningen som viktig för de som skulle arbeta 

med något bildrelaterat och då eleverna inte vet  vad de ska arbeta med i framtiden vet de inte 

heller hur viktig bildundervisningen är för dem.

3.4.1. Frihet och funktion
En intressant del att  studera i empirin är huruvida elevens möjlighet att påverka 

bildundervisningen också påverkar hur rolig, intressant eller viktig kursen blir för dem. Det 

som är intressant med detta är att de olika eleverna upplevde att de hade olika möjligheter att 

påverka sin undervisning. Dessutom tyckte alla elever att deras sätt att bli undervisade på var 

det bästa, oavsett deras möjlighet att  påverka. Exempelvis så menar Desiree att hennes klass 

haft stor möjlighet att påverka undervisningen då de fick lösa uppgifter som de ville. Desiree 

menade också att denna frihet var det  bästa sättet att bedriva bildundervisning då det skapade  

en lust till ämnet. August och de andra elever som upplevde att de hade en mer styrd 

undervisning menade samtidigt att det var det bästa sättet att bedriva undervisning på vilket 
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de motiverade med att de annars skulle välja bort tråkiga moment. Den styrda formen av 

undervisningen där läraren ger eleverna färdiga uppgifter som August eftersträvar är även den 

formen av undervisning som enligt NU03 är den vanligast förekommande.70

Att dessa elevers uttalanden är så olika kan tolkas utifrån att de har olika diskurser om 

ämnet. Diskurserna om ämnet handlar om olika syn på undervisningen och vilken funktion 

den har. De elever som i empirin uttalar att de vill ha en fri undervisning har en diskurs om 

undervisningen som avslappning, då de ser bild som något roligt och som en trevlig 

avkoppling från andra mer teoretiskt  krävande ämnen. Denna syn på bildundervisningen 

verkar förhållandevis vanlig då även en majoritet  av eleverna som deltagit i NU03 hade en 

liknande syn på bilden.71 De ser bildundervisningen som något roligt  men kanske inte viktigt 

och om de ser den som viktig är det främst för ämnets avslappningsegenskaper snarare än 

kunskapen som lärs in. 

Augusts uttalande däremot tyder på att han har en diskurs om att  ämnet är mer än bara 

avkoppling. Han vill inte gå miste om att lära sig något bara för att han tyckte att  det var 

tråkigt att lära sig det och därför riskera att  välja bort det. Han ser ämnet som viktigt för sin 

framtid och han vill lära sig många olika metoder för bildskapande. Denna syn på 

bildundervisningen kan även hänga ihop med hans karriärdrömmar, då han vill bli designer 

och tror sig därför ha nytta av det han kan lära sig i bildundervisningen. I diskursen om  

bildämnet är dess funktionen att lära ut så många praktiska metoder som möjligt. De anser att 

bild är ett hantverk och ju fler tekniker de kan och ju bättre de behärskar dem, desto bättre på 

är de på bild.

I det empiriska materialet finns en intressant iakttagelse att göra angående funktionen som 

eleverna anser att bildämnet har. Som ovan nämnts hade eleverna två diskurser om bildens 

funktion men nämner det inte ur någon annan synvinkel. I NU03 talar lärarna om bildämnet 

även som analytiskt, kommunikativt, estetisk orientering och fritt  skapande.72  Ingen av dessa 

fyra synsätt finns med bland eleverna i denna intervjustudie.
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3.5. Bildundervisningens delar
Som tidigare nämnts hade eleverna en diskurs om, och arbetade med, bildundervisningen som 

om det vore ett hantverksämne där de skulle lära sig grundmetoder, som skissteknik och 

färglära. Det är därför också olika metoder som nämnts som de viktigaste delarna av ämnet. 

En intressant iakttagelse av det empiriska materialet är att  alla elever kunde uttrycka tankar 

om vilka delar av bildundervisningen som var de viktigaste, även om de inte tyckte att  bilden 

var viktig för dem själva. Ur den rådande diskursen om ämnet är det enkelt att peka på vad 

som anses som viktigast att behärska inom ämnet, nämligen grunderna som används mest. 

De delar som eleverna fann värdefulla för dem själva behövde inte hänga samman med hur 

viktiga de ansåg delarna vara. De delar som eleverna fann mest värdefulla varierade väldigt 

mycket. Vissa elever tyckte exempelvis att det var väldigt roligt att designa tröjtryck och 

arbeta med lera medan andra elever tyckte dessa moment var de tråkigaste inom 

undervisningen. Trots denna variation av moment som nämndes var det aldrig några av 

bildens grundmetoder som nämndes, alltså de delar som ansågs viktigast.

En intressant iakttagelse är att eleverna i NU03 menade att  det värdefullaste delarna av 

bildundervisningen var de moment som innehöll någon form av digitalt framställande av 

bilder.73  Detta till skillnad från eleverna i denna undersökning som i stort sett inte nämnde de 

digitala medierna. I NU03 framgår också att det var många elevgrupper som saknade 

möjlighet att arbeta med digitala medier, då utrustning sakandes. Även om utrustningen fanns 

så var det sällan som den användes fullt  ut.74  Med detta går det att se en tydlig likhet med 

empirin i dessa intervjuer. Bildeleverna menar att de hade tillgång till en datasal men att den 

sällan användes. Detta tyder på att de traditionella metoderna är väldigt starka och att en fast 

roll i bildundervisningen. Linde talar om att  lärarens person är en viktig ramfaktor som 

påverkar vad eleverna undervisas i. Det kan vara så att  läraren som undervisar i bild har en 

gammal utbildning och således inte är helt bekväma i att undervisa i de nya teknikerna vilket 

då påverkar att eleverna inte så mycket undervisning inom det området. 75
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3.6. Ska alla läsa bild?
I det  empiriska materialet framkom även att de flesta eleverna tyckte att bild eller någon form 

av estetiskt ämne skulle vara obligatoriskt. Exempelvis menade Cesar att  bildundervisningen 

inte enbart gav ett  värde i metoderna utan även i arbetssättet. Han menade att de fick lära sig 

att  arbeta kreativt och att  eleverna kan ta med sig den kunskapen till andra ämnen. Eleverna 

menade också att  det borde vara obligatoriskt så att  elever kan gå teoretiska program 

samtidigt som de kunde ta del av ett estetiskt arbetssätt. Om ämnet är obligatoriskt skulle de 

inte behöva välja vilket de kanske skulle bli tvungna att göra annars menade Isabella. 

Det går att  se tydliga likheter mellan denna rådande syn på bildundervisningen och den 

som framkommit då Skolverket utvärderade det estetiska programmet. Eleverna kunde då gå 

in så mycket för sitt skapande att  det gick ut över andra ämnen.76  I uppsatsens empiriska 

material kunde ses att vissa elever tyckte bildskapande var så roligt att de hellre satt kvar i 

klassrummet än slutade för dagen. Detta tyder på att bildundervisningen har ett starkt värde 

för individen även om denna inte kommer att arbeta med bilder i framtiden. Värdet ligger i 

stället i en lust som gör att utövaren av det estetisk skapandet väljer bort andra delar av sitt liv 

som för utomstående kan framstå som viktigt. 

Denna syn på bildskapande som viktigt för individen även om denna inte tänkt sig en 

framtida karriär inom ämnet blir också bekräftat av resultatet i NU03. I undersökningen 

menade eleverna att de hade för lite tid för bildskapande och gärna ville ha mer. 77  Allt detta 

tyder på att det finns en tydlig uppfattning om att  bildundervisningen har en positivt och 

viktig inverkan på de elever som studerar det.
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4. Slutdiskussion
Uppsatsens syfte var att  synliggöra hur elever som läser inriktningen bild i ämnet estetisk 

verksamhet på gymnasiet samtalar om inriktningen och dess olika aspekter. Vidare ställdes 

forskningsfrågorna om hur eleverna resonerar om värdet av och om andra aspekter av 

bildundervisningen och vilka delar av bildundervisningen som eleverna fann mest värdefulla.

I frågan huruvida eleverna tyckte att bildämnet var värdefullt  gavs insikt genom att studera 

om de tyckte att bildämnet var roligt  och eller viktigt. I linje med resultatet i studien NU03 

visade det sig att de flesta av eleverna tyckte att bildundervisningen gav dem ett stort värde då 

de uppfattade det som roligt. Eleverna tyckte att  bildundervisningen var rolig även om de 

flesta av dem tyckte att helt olika delar av undervisningen var rolig. 

På frågan ifall eleverna tyckt  att  bildundervisningen var viktig och gav dem kunskaper som 

de skulle ha nytta av i framtiden, både i deras yrkesliv och deras vardag, gav flertalet av 

eleverna ett betydligt mindre enhetligt svar än om de tyckte att  ämnet var roligt. Bland 

eleverna rådde en diskurs om bild som hantverk. Denna diskurs om ämnet skulle kunna 

återknytas till läraren som, på grund av ämnets traditioner, verkade ha en sådan syn på 

undervisningen. Inom den rådande diskursen om ämnet, bild som hantverk, kan man urskilja 

två ”subdiskurser”; bild som avkoppling samt bild som nyttoämne. De elever som såg på bild 

som avkoppling fann att ämnet hade ett värde i de underhållande aspekterna och tyckte 

nödvändigtvis inte att bilden var speciellt viktigt utöver avkopplingen det gav dem. Den andra 

uppfattningen handlade om att eleverna fann ett värde i undervisningen då de trodde sig ha 

framtida yrken inom bildämnets områden vilket resulterade i att de ville lära sig så många 

metoder och tekniker som möjligt då de skulle ha nytta av dem i framtiden.

Det vi då sett är att lärarens diskurs om ämnet påverkar elevernas diskurser om det samma. 

Detta för med sig att ingen av eleverna reflekterade över andra inriktningar av bilden än den 

de själva stött  på. Resultatet blir att bilden blir begränsad och trots att flertalet av eleverna 

fann ett värde i undervisningen var det inte så många som tyckte att undervisningen var 

speciellt viktig.

Ur denna diskussion ser jag flera intressanta delar som skulle vara intressant att  studera 

vidare på. Dels hade det  varit  intressant att som ett första steg undersöka en större kvantitet 

lärare för att se i vilken utsträckning diskursen om bild som hantverk sträcker sig. Det hade 

det varit intressant att studera åsikterna från de elever som hade en lärare med en annan syn 
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på ämnet. Skulle elever som har en lärare med till exempel en kommunikativ syn på ämnet 

tycka att  ämnet är viktigt även för de som inte tänker sig en yrkesbana fylld med bilder?  

Detta framförallt då Åsén menar att den förväntade utvecklingen av bildämnet har en mer 

kommunikativ och digital inriktning i framtiden.

Vilka delar av bildundervisningen som eleverna finner mest värdefulla varierar som 

tidigare nämnts väldigt mycket. Även under denna frågeställning spelar elevens diskurs om 

ämnet en stor roll. De elever som ser på bildämnet ur en nyttoaspekt, där de vill lära sig 

metoderna för sina framtida arbeten, vill ofta lära sig så många olika metoder för 

bildskapande som möjligt. De vill ha en stor bredd av metoder för sitt bildskapande då de 

menar att det är bredden av metoder som är det viktigaste med kursen. De elever som ser 

bildämnet som roligt eller som avslappning tycker ofta att  de delar av bildämnet som de 

behärskar och som de kan få fram ett bra slutresultat i är de mest värdefulla. 

Utifrån detta resonemang skulle det vara intressant att studera vidare hur väl de delar som 

eleverna tycker är mest värdefulla i bildundervisningen stämmer överens med de delar som 

Skolverket lägger störst vikt vid. Detta kan tydligt studeras då det kommit en ny ämnesplan 

för bildundervisningen i Gy 2011 och en jämförelse mellan elevernas åsikter och denna 

ämnesplan skulle vara ett intressant forskningsområde.

Avslutningsvis går det tydligt att se att bildundervisningen framstår som värdefull på två 

olika sätt för eleverna. Den ena handlar om att bildundervisningen är värdefull för de elever 

som tänkt sig en framtid med bilder och den andra handlar om att eleverna finner ett värde i 

den annorlunda undervisningsformen bilden har. Eleverna finner undervisningsformen både 

avkopplande och användbar att ta med sig till övrig undervisning och stärka dem där. Dessa 

olika synsätt av bildundervisningens vikt tyder på att  bilden är värdefull på flera plan och 

därför inte enbart bör ses utifrån nyttan av bildskapande som eleven får med sig från 

undervisningen.  
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Bilagor
Bilaga 1.

Kursplan för ESV1201 - Estetisk verksamhet

Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel
kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande ha kunskap om olika konstnärliga 
uttryck och företeelser kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna 
studieinriktningen.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt
Eleven ger exempel på olika konstnärliga uttryck och företeelser. Eleven använder något 
estetiskt uttrycksmedel för att gestalta en idé eller en tanke. Eleven beskriver och 
kommenterar sitt eget skapande.

Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven diskuterar och tolkar olika konstnärliga uttryck och företeelser. Eleven använder 
sina kunskaper inom något estetiskt uttrycksmedel på ett kreativt sätt i nya sammanhang. 
Eleven värderar sitt eget skapande.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och kreativt sätt. Eleven 
diskuterar, granskar kritiskt och bedömer resultatet av sitt eget arbete. Eleven motiverar val 
av uttryckssätt och dess betydelse för slutresultatet.
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Bilaga 2.

Tabell 1.

Hur 39 lärarna har bedömt bildämnets inriktning, fördelat i procent:

Praktiskt-estetiskt ämne 47 %

Kommunikativt ämne 45 %

Fritt skapande ämne 8 %

100 %

Källa: Skolverket (2004) s.20.21.
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Bilaga 3.

Tabell 2.

Hur 39 lärare fördelade 100 procent på hur mycket tid de lade på 

bildundervisningens olika moment. Tabellen visar genomsnittet av lärarnas fördelning:

Bildframställning 60 %
Bildanalys 12 %

Bildkommunikation 12 %
Estetisk orientering 10 %

Bild och miljö 6 %
100 %

Källa: Skolverket (2004) s.22.
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