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Abstract 

 

Syftet med denna studie är att undersöka bildämnets roll och plats i skolans 

ämnesövergripande undervisning. Bakgrunden till valet av ämnesområde ligger i mångårigt 

engagemang och arbete med att integrera bildämnet med skolans övriga ämnen. Utifrån ett 

intervjumaterial undersöks hur bildämnet kan integreras med olika ämnen i skolan men även 

hur olika lärargrupper förhåller sig och arbetar med bilder i undervisningen. 

Undersökningsmaterialet utgår från djupintervjuer med fyra utvalda lärare från både grund- 

och gymnasieskolan. De utvalda skolorna är alla belägna inom storstockholmsområdet. Valet 

av skolor speglar lärargrupper med olika ämneskompetens och hur de utifrån sin 

ämnesbakgrund arbetar med ämnesövergripande samarbeten med bildämnet. Materialet visar 

bland annat skillnader i arbetssätt och metod med att arbeta ämnesövergripande men även 

vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat ämnesintegrerat samarbete. Undersökningen 

visar några tydliga gemensamma erfarenheter hos lärarna kring lyckad ämnesövergripande 

undervisning med bildämnet i skolan: Skolans och kollegornas inställning till 

ämnesövergripande arbete, arbetslagets struktur, samtalets plats i skolan, vikten av att känna 

till innehållet i bildämnet och dess potential som integreringsämne samt kunskap om den 

visuella kultur vi lever i. Bildämnets diskurs, den visuella kulturen tillsammans med 

läroplansteori är de teoretiska verktyg som ramar in empirin i denna studie. 
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1. Inledning 

Introduktion 

Under mina snart 14 år som bildlärare i gymnasieskolan har jag regelbundet samarbetat med 

lärare i andra ämnen. I samband med min första tjänst som nyexaminerad bildpedagog 

sjösattes den nya läroplanen, Lpf 94. Det skulle bli en omvälvande tid för skolan med stort 

förändringsarbete. För mig som var helt ”färsk” bildlärare blev det även mycket lärorikt att få 

vara med att forma det nya från början. Eftersom skolan ligger i utkanten av 

storstockholmsområdet blev jag samtidigt ”pendlare”. Och det var framförallt här på tåget jag 

kom att börja prata skola med några av mina kollegor. En av dem var lärare i 

samhällskunskap och psykologi. Vid denna tid läste jag konstvetenskap vid sidan om min 

lärartjänst och våra samtal gled naturligt in på bland annat psykologi och konst. Under våra 

dagliga resor började vi planera vårt första ämnesövergripande samarbete. Ord blev till 

handling och snart stod jag och höll lektion i psykologikursen utifrån konstbilder. 

 Min erfarenhet är att när eleverna erbjuds flera ingångar till ett ämnesområde fördjupas 

och breddas kunskaperna. Eleverna visar även att de lättare förstår svårare begrepp och 

resonemang när det presenterats utifrån ett bildmaterial som dessutom uppmuntrar till 

diskussion. Konstbilderna hjälper eleverna att formulera och sätta in kunskaperna i ett 

sammanhang. Det ämnesövergripande arbetssättet med bildämnet förefaller kunna hjälpa 

elever med inlärningen, se sammanhang i sina studier och även ge fördjupade 

ämneskunskaper i de olika kursavsnitten. Arbetet har gett mig möjlighet att undersöka hur 

andra skolor kan lägger upp den ämnesintegrerade undervisningen med bild och med stor 

nyfikenhet har jag närmat mig och tagit del av några lärares erfarenheter.  

 

Bakgrund 

Läroplanen för grund- och gymnasieskolan, Lpo-, Lpf-94, välkomnar samarbete över 

ämnesgränserna, ”elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se 

samband”.1 I denna undersökning står bildämnet i fokus. Bildens utbredning och betydelse i 

vårt samhälle pekar tydligt på individens ökade behov av förståelsefördjupande 

bildkunskaper. Min erfarenhet är också att eleverna blir hjälpta av bildkunskaper i sina 

studier. I förordet till Skolan och den radikala estetiken skriver Aulin-Gråhamn, Persson och 

                                                 
1 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Skolverket: Fritzes. s. 6. 
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Thavenius om vikten av gemensamma samtal. Om kunskaperna och lärandet ska vidgas över 

de traditionella gränserna måste det ske i sammanhang som tillåter olika perspektiv och 

uttrycksformer. 

 
Skolkunskaperna har sina former som bör diskuteras och problematiseras. De är inte heller alltid 

så rika på olika perspektiv och förbindelser med elevernas erfarenheter och frågor. Men konsten 

och elevernas estetiska gestaltande kan göra dem rikare på många sätt. 

 

Skolans kultur är i stort lika med dess miljöer för lärande. Ska kunskaperna och lärandet vidgas 

över de traditionella gränserna måste det ske i sammanhang som tillåter många olika perspektiv 

och uttrycksformer och som inspirerar till dialoger och diskussioner. Undervisningen bör därför 

präglas av gemensamma samtal där många röster kan höras. Vi vill se skolan som en offentlighet 

präglad av en reell yttrandefrihet. Konsten och den konstnärliga friheten kan vara en hjälp att 

förändra skolan i riktning mot en demokratisk offentlighet.2  

 

Varje elev ska dessutom kunna ”hämta stimulans ur estetiskt skapande och kulturella 

upplevelser”.3 Här står gymnasieskolan inför en utmaning. Samtidigt som bildsamhället 

breder ut sig märks en förändring i skoldebatten. Bildämnet i skolan marginaliseras och i 

betänkandet från gymnasieutredningen för den nya gymnasieskolan, ligger förslaget att ta bort 

Estetisk verksamhet som kärnämne och i propositionen ligger nu förslaget fast.4  

 Min övertygelse är att även skolan är skyldig att ge eleverna de verktyg som behövs för 

att de ska kunna förstå och förhålla sig kritiska till alla slags bilder. Denna kunskap har 

eleverna användning av i olika kunskapssammanhang även utanför bildklassrummet. Den 

innehållsmässiga förändringen av bildämnet är viktig att ta del av för att ytterligare förstå 

varför ämnet har kommit att allt oftare ingå i ämnesövergripande undervisning i skolan.5 Jag 

har tyckt mig se en förändrad syn på bildämnet hos de lärare och elever som jag samarbetat 

med. De har fått kunskap om ämnets innehåll och dess bredd och förstått att dessa kunskaper 

                                                 
2 Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius (2004), Skolan och den radikala estetiken, Lund: Studentlitteratur, s. 11 f. 
3 Lpo 94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpf 94 Läroplan för de 

frivilliga skolformerna, gymnasieskolan…Skolverket. 
4 Framtidsvägen, en reformerad gymnasieskola. (2008) Betänkande av Gymnasieutredningen, Stockholm. 

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Regeringens proposition 2008/09:199, s. 78 f. 
5 Pettersson, Åsén (1989), Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Traditioner, föreställningar och 

undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i grundskolan, Stockholm: HLS Förlag. 
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behövs och är viktiga i andra ämnen än bild. Vid sidan om den digitala bildhanteringen har 

bildkommunikation och bildanalys lyfts fram i läroplanen.6 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka bildämnets roll och plats i skolans 

ämnesövergripande undervisning men även hur olika ämneslärargrupper upplever samarbete 

med bildämnet. Detta sker genom att studera hur arbetssättet hos lärare skiljer sig mellan olika 

åldersgrupper och under vilka förutsättningar lärare planerar sin undervisning i det 

ämnesövergripande arbetet.  

 

Frågeställningar 

Utifrån intervjumaterialet undersöker jag hur ämnesövergripande arbete med bildämnet kan se 

ut utifrån olika konstellationer men också hur olika lärargrupper förhåller sig och arbetar med 

bilder i undervisningen. Arbetets frågeställningar lyder således:  

 

• Hur kan ämnesövergripande undervisning med bildämnet praktiskt se ut i olika 

åldersgrupper i skolan?  

• Finns det gemensamma erfarenheter hos lärare kring ämnesövergripande arbete med 

bildämnet och hur påverkar i så fall erfarenheterna inställningen till vidare integrering 

och samarbete? 

 

Urval och avgränsning 

Ämnesövergripande skolarbete rör sig inom ett brett pedagogiskt fält. Ingång och fokusering 

kan se olika ut i undersökningar. Erfarenheter av ämnesövergripande skolarbete kan vara 

gemensamma över ämnesgränser men utgångspunkten i mitt arbete är bildämnets samarbete 

med andra ämnen.  

 Ambitionen med mitt arbete är att visa olika exempel på skolformer, arbetssätt och 

lärargrupper som arbetar ämnesövergripande med bildämnet Utifrån materialet från min 

arbetsplats vill jag pröva om mina erfarenheter kring ämnesövergripande arbete med 
                                                 
6 Nationella utvärderingen av grundskolan (2004) Huvudrapport, bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och 

hälsa, musik och slöjd. Rapport 253, Skolverket: Fritzes. 
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bildämnet på gymnasieskolan är allmänna och även berör ämnesövergripande arbete med 

yngre elever i grundskolan. För att materialet i undersökningen ska få bredd representeras 

grundskolan av två kommunala skolor som är förankrade i ett ämnesövergripande arbetssätt. 

Den ena har en bildprofilinriktning från år 4. Här är det intressant att studera eventuella 

skillnader i arbetssätt utifrån samma arbetsmetod med olika åldersgrupper. Den andra 

grundskolan har jag valt utifrån att där arbetar en bildlärare med undervisning i ytterligare ett 

ämne. 

 Undersökningen avgränsar sig till hur lärare resonerar och arbetar kring 

ämnesövergripande arbete i skolan. Elevperspektivet, som är minst lika intressant, ryms tyvärr 

inte i denna undersökning. 

 

Empiri 

Intervjumaterial med lärare utgör kärnan i denna undersökning. Data består av fyra intervjuer 

från tre olika skolor. Skolorna och informanterna har anonymiserats och getts fingerade namn. 

Gymnasieskolan där jag själv arbetar som bildlärare är en kommunal gymnasieskola belägen i 

den nord-västra skolregionen i Stockholms län. Skolan benämner jag Nord-Västgymnasiet i 

arbetet. Den lärare jag djupintervjuat från gymnasiet, som får heta Britt-Marie, är psykologi 

och samhällskunskapslärare. De två övriga skolorna är belägna i Stockholms kommun. Den 

ena skolan går under namnet Söderskolan i studien. Här inriktar jag min undersökning mot en 

tvåämneslärare. Den lärare jag här valt att intervjua har ämneskombinationen bild och svenska 

med undervisning från år 7 till 9. Jag har valt att kalla honom Torsten. Den tredje skolan är en 

kommunal bildprofilskola med elever från år 4 till år 9. Här undersöker jag bildprofilens 

arbetssätt och under vilka förutsättningar lärare arbetar ämnesövergripande. 

Undersökningsmaterialet består av två intervjuer från skolan med lärare från mellan- 

respektive högstadiet. Mellanstadieläraren är klasslärare och benämns Katja i arbetet. 

Högstadieläraren, som jag kallar Tobias, är SO-lärare och undervisar bland annat i 

samhällskunskap och historia. Skolan benämns Östskolan. 

 Utöver de intervjuer som utgör huvuddelen av materialet i undersökningen bidrar jag 

med mina egna erfarenheter kring ämnesövergripande arbete med bildämnet. 
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Metod 

Som undersökningsredskap använder jag mig av kvalitativa djupintervjuer. Här utgår jag från 

Birgitta Kullbergs forskningsmetodiska bok Etnografi i klassrummet.7 Den etnografiska 

intervjun har karaktären av ett seminariesamtal med öppna frågor, ”i vilket syftet är att väcka 

till tankar hos den deltagande så att kunskap utvecklas”.8 De öppna frågorna är beskrivande 

och berättande till skillnad mot slutna frågor som informanten enkelt kan svara ja eller nej på. 

Den formella intervjun-djupintervjun har inga direkta förutbestämda frågor men som forskare 

har tankar och områden som ska beröras förberetts. Intervjun spelas in och skrivs ut i 

textform. Utifrån denna kvalitativa metod tolkas och analyseras det transkriberade materialet.9 

 För att kunna luta mig mot mina egna erfarenheter och känna att de är tillförlitliga har 

jag medvetet valt att triangulera datainsamlingen.10 Jag använder mig av flera källor i olika 

situationer. Intervjumaterialet består av data från tre olika skolor med fyra olika ämneslärare.  

 

Teori och tolkningsram 

Mitt arbete kretsar kring lärprocesser och ämnestradition och syftet med arbetet är att få en 

fördjupad förståelse för ämnesövergripande arbetssätt med bildämnet i skolan. Jag rör mig 

således inom ett samhällsvetenskapligt fält, pedagogiken och didaktiken. Teorierna ska rama 

in empirin och här hamnar min undersökning i humanvetenskapen. 

 
…humanvetenskap fokuserar på människan, hennes verksamheter och resultaten av dessa. I 

centrum för humanvetenskapen står språk i vid mening; talat och skrivet språk, kroppsspråk, bild 

och form, musik och dans. Människans språk har (oftast) en intention, en avsikt. Språket är riktat 

mot någon eller något, människan kommunicerar. Alla hennes språkliga uttryck kan tolkas och 

förstås och tolkning i syfte att förstå är humanvetenskapens huvuduppgift.11 

 

I vetenskapens filosofiska tradition ontologin, läran om det som är eller läran om det varande 

förenas fenomenologin med hermeneutiken som metod.12 Stensmo förklarar några principer 

                                                 
7 Kullberg, Birgitta (1996/2004) Etnografi i klassrummet, Malmö: Studentlitteratur. 
8 Ibid., s. 109. 
9 Ibid., s. 121. 
10 Ibid., s. 83 f. 
11 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare, en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget i 

Uppsala AB, s. 14. 
12 Sohlberg, Peter och Britt-Marie (2001) Kunskapens former, Vetenskapsteori och forskningsmetod: Liber. 
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som kännetecknar humanvetenskapen. Bland annat fokuserar fenomenologin på människors 

upplevelse, uppfattning och erfarande och följaktligen är då en intervjustudie alltid i någon 

mening fenomenologisk. Hermeneutik betyder tolkningslära och syftar till förståelse av text,  

t ex ett intervjumaterial. Tolkningen försöker att vara kontextuell, att texten t ex förstås i ett 

historisk, socialt och kulturellt sammanhang.13 Kännedom om bland annat bildämnets 

historiska bakgrund och förändring genom tid i skolan men även kunskap om hur bilder 

kommunicerar och påverkar är nödvändig och till stor hjälp när kunskap genom erfarenhet ska 

tolkas och bearbetas.   

 

Diskursanalys 

Begreppet diskurs utarbetades av filosofen och idéhistorikern Michel Foucault. Numera är 

begreppet mycket vanligt inom samhällsvetenskap och humaniora och används i betydelsen 

diskussion och meningsutbyte inom ett visst område. Foucault intresserar sig för hur diskurser 

uppkommer, hur de formuleras och vilka konsekvenser det får. Viktigt i Foucaults arbete är 

även hur den sociala effekten är kopplad till makt.14 

 Bildämnets historiska bakgrund och dess innehåll och ställning i dagens skola är 

ofrånkomligt att beröra i arbetet. Bildämnet i skolan och bildämnet i samarbete med andra 

ämnen handlar mycket om i vilket sammanhang ämnet rör sig. När det gäller bildämnets 

innehållsmässiga förändring har t ex populärkulturen tagit en självklar plats och för att lättare 

kunna förstå föreställningar olika grupper i skolan har på bildämnet avvänder jag mig av 

Simon Lindgrens Populärkultur där kontextuell analys och diskursanalys synliggör rådande 

och styrande betydelsemönster. ”Diskursperspektivet kan hjälpa oss att förstå varför vissa 

saker på något vis känns lättare att tänka, säga och ta till sig än andra”.15  

 Jag använder mig även av Stensmos Vetenskapsteori och metod för lärare genom att 

tillämpa den på transkriberade intervjuer. Genom närläsning kan texten plockas isär och det 

blir lättare att undersöka vad den består och inte består av. Diskursanalys som teoretiskt 

verktyg kan hjälpa att t ex påvisa underförstådda antaganden.16  

  

 
                                                 
13 Stensmo (2002) s. 15 f.  
14 Sohlberg (2001) s. 197. 
15 Lindgren, Simon (2005), Populärkultur, teorier, metoder och analyser, Liber, s. 124. 
16 Stensmo, (2002) s. 123 ff. 
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Läroplansteori 

Läroplanerna styr arbetet i skolan och är således viktigt utgångsmaterial i min undersökning. 

Med Lpo-/Lpf-94 påbörjades ett förändringsarbete i skolan. Reformen gjorde grund- och 

gymnasieskolan målstyrd och ställde stora krav på lärare och skolledare att lokalt forma de 

mål som föreskrivits. Den lokala kursutvecklingen förutsätter kollegialt samarbete och lärarna 

omorganiserades från tillhörande ämnesinstitutioner till arbetslag.  

 
Det har tidigare inte ingått som en del av lärares profession att delta i kursutveckling, utan det 

har varit att tillämpa innehållsliga föreskrifter i sin personliga undervisningsrepertoar. Kraven är 

också stora när det gäller att använda betygskriterierna i de centrala kursplanerna så att 

konkretiseringar av de allmänt skrivna kriterierna kan kopplas till den egna lokala kursen.17 

 

Lärare ska nu aktivt och kreativt själva konstruera kurser där stoffurvalet ska ske lokalt med 

delaktiga elever. Den lokala friheten att utveckla kurser och arbetsformer öppnar upp för 

olikheter mellan skolor, t ex har profilinriktningar blivit relativt vanliga i den målstyrda 

skolan. Enligt läroplanen skall skolor kunna vara olika, men de skall vara likvärdiga inom 

olikheten.18  

 Inom läroplansteorin och kunskapssynen har även de personliga erfarenheterna hos 

lärare, erfarenhetskunskap, fått ett genombrott:  
 

I yrkespedagogiken och i teoribildningen om professioner frodas intresset för den 

kunskapsformen [erfarenhetskunskap], och i framtiden kan det tänkas att begreppsbildningen 

och språket kan säga mer om det som idag är personligt buret och igenkänt bland andra bärare 

av samma kunskap och esoteriskt kommunicerat bland invigda.19 

 

Det pedagogiska arbetet i skolan måste i praktiken även förhålla sig till de ”ramar” eller 

villkor som verksamheten har att förhålla sig till. Planering kring ett ämnesövergripande 

arbetsområde kräver förutsättningar utöver viljan att samarbeta. Ramfaktorteorin behandlar de 

möjligheter och begränsningar för praktiken i skolan. Verksamheten i skolan är inte 

förutbestämd gällande t ex schemapositioner, gruppstorlekar, lärares tjänstefördelning och 

                                                 
17 Linde, Göran (2000) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, Lund: Studentlitteratur, s. 6. 
18 Ibid, s.89-92. 
19 Ibid, s. 125. 
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ämnestid. Men faktorer som statligt regleras i läroplan och de ekonomiska resurser som ställs 

till skolans förfogande är beslut som sätter ramar eller ”gränser” för undervisningen.20 
 

Visuell kultur 

Historiskt sett lever vi idag i ett bildtätt samhälle. Denna bildutveckling för med sig krav på 

kunskaper vad gäller tolkning och förståelse av bilder. Skolan har ett ansvar för att varje elev 

ska få tillgång till de verktyg som behövs för att kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 

alla slags bilder och bildkunskaper bör ses som en medborgerlig kompetens. Detta 

sammanfattar mycket kort vad den Nationella utvärderingen i bildämnet skrivit om forskning 

inom dagens medie- och konstvärld.21 Visuell kompetens och visuell kultur är två begrepp 

som används för att beskriva de bildkunskaper som är nödvändiga för att förstå vårt bildrika 

samhälle. Karin Becker problematiserar begreppen i artikeln Bilden i den visuella kulturen 

och förtydligar att visuell kultur inte i första hand handlar om ett bildrikt samhälle:   

 
Termen visuell kultur beskriver istället ett specifikt förhållande mellan seende och kunskap. Det 

är inom detta förhållande som betydelser uppstår ur den mängd olika bilder som genereras och 

distribueras som en i alltmer accepterad om än problematiserad del av vårt dagliga liv. Bilder 

och ny bildteknologi skapar inte visuell kultur. De är dess artefakter.22 

 

Även Gillian Rose menar att medvetenheten om att bilder inte bara är en avbildning eller en 

illustration utan att de refererar till andra bilder och visar sociala och ekonomiska skillnader 

som t ex. klass, kön och etnicitet, är viktiga kunskaper för att förstå kommunikationen med 

bilder.  

 
Visual imagery is never innocent; it is always constructed through various practices, 

technologies and knowledges. A critical approach to visual images is therefore needed.23 

 

                                                 
20 Pettersson, Åsén (1989), Bildundervisningen och det pedagogiska rummet, Stockholm: HLS Förlag, s. 58. 
21 Huvudrapport, bild NU 2003. Skolverket. 
22 Becker, Karin (1998) ”Bilden i den visuella kulturen”, i Carl Heideken (red.) Xposeptember. Stockholm 

Fotofestival 1998. 
23 Rose, Gillian (2007) Visual methodologies. An inroduction to the interpretation of visual materials, London: 

Sage, s. 26. 
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Tidigare forskning 

Det mest genomgripande verk som skrivits om bildämnet är en doktorsavhandling från 1989, 

Bildundervisningen och det pedagogiska rummet av Sten Pettersson och Gunnar Åsén. 

Avhandlingen tar upp bildämnets traditioner, föreställningar och undervisningsprocesser inom 

bildämnet i skolan. Här görs en genomgång av skolämnet teckning från 1800-talet fram till 

Lgr 80 då ämnet bytte namn till bild.  

 Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (NU) 2003, redovisar en fördjupad 

beskrivning och analys av utvärderingsresultaten utifrån läroplan Lpo 94. Ämnesrapporten i 

Bild tar bland annat upp förändringar och förutsättningar i ämnet.24  

 Betydelsefull litteratur för min undersökning är Birgitta Sandströms När olikhet föder 

likhet. Hur ämnesövergripande kunskapsområden formas och tar plats i skolans praktik. 

Forskningsprojektet rapporterar resultat från både skolpersonals och elevers syn på hur arbetet 

kring ämnesövergripande kunskapsområden kan se ut i skolan.25 

 I licentiatuppsatsen Movere. Att sätta kunskap i rörelse undersöker Lisa Öhberg-

Gullberg elevers arbete med film i ett ämnesintegrerat arbete mellan ämnena bild och 

samhällskunskap. Av intresse för min undersökning är framförallt de delar som behandlar hur 

lärare arbetat, planerat och förhållit sig till det ämnesövergripande samarbetet.26 

 Ulla Lind och Kerstin Borhagens rapport Perspektiv på Kultur för lust och lärande tar 

bland annat upp aktuell forskning och utvecklingsprojekt inom kulturområdet med syftet att 

stärka och stimulera arbetet med kultur i barnomsorg och skola. Inte minst är projektet 

intressant att ta del av för de olika ”lärarröster” som beskriver hur arbete kring kultur och 

lärande kan uttrycka sig i skolsammanhang.27 

 Under senare år har flera magisteruppsatser skrivits inom bildpedagogiken. Hanna 

Herders magisteruppsats från 2006, 1+1=3, en studie om vilken roll ämnesintegrering kan ha 

i grundskolans högre årskurser och gymnasiet, behandlar bland annat vilka förutsättningar 

som krävs för att kunna skapa meningsfull undervisning i skolan.28 Min studie bygger på egna 

erfarenheter av ämnesintegrering och kan ses som en naturlig fortsättning på Heders arbete. 
                                                 
24Ämnesrapport Bild. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (2005) Rapport 253, Skolverket: Fritzes. 
25 Sandström, Birgitta (2005) När olikhet föder likhet. Hur ämnesövergripande kunskapsområden formas och tar 

plats i skolans praktik, Lund: Studentlitteratur. 
26 Öhberg-Gullberg, Lisa (2006) Movere. Att sätta kunskap i rörelse, Malmö högskola. 
27 Lind, Borhagen (2001) Perspektiv på Kultur för lust och lärande. Skolverket. 
28 Herder Hanna (2006), 1+1=3?, en studie om vilken roll ämnesintegrering kan ha i grundskolans högre 

årskurser och gymnasiet, Magisteruppsats, BI/Konstfack.  
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2. Bildämnet i ämnesövergripande arbete 

I de tre skolor jag valt att studera ser det ämnesövergripande skolarbetet olika ut. Skolorna är 

medvetet utvalda utifrån de olika arbetssätten för att olika samarbetsmodeller ska kunna 

belysas. Jag ger nedan en kort begreppsintroduktion till de olika sätt skolorna valt att arbeta 

på kring ämnesövergripande undervisning. Vidare delar jag in kapitlet utifrån den åldersgrupp 

där undervisningen sker, gymnasieskolan, grundskolans högstadium respektive 

bildprofilinriktning på mellan- och högstadiet. 

 

Begreppsintroduktion 

I arbetet med att undersöka den ämnesövergripande undervisningen visar det sig att olika 

begrepp och tolkningar av metoder används. På en del skolor likställs begrepp med varandra 

medan på andra skolor är skillnader tydliga i arbetssätt mellan begreppen, t ex likställs 

projektarbete i vissa skolor med temaarbete. När lärare beskriver samma arbetsmetod men 

använder olika begrepp har jag gått in och förtydligat i intervjumaterialet för att undvika 

förvirring i läsningen. Nedan följer definitioner på begrepp som förekommer i detta arbete.  

 I gymnasieskolan är projektarbetet ett eget kursmoment. Det innebär att eleven utför ett 

större självständigt arbete inom ett kunskapsområde som ligger inom programmålets ram och 

skall resultera i en slutprodukt. Eleven skall även kunna avgränsa, formulera ett problem eller 

ställa en fråga till kunskapsområdet. Infärgning används inom gymnasieskolan när 

karaktärsämnen bidrar med innehåll till undervisningen i kärnämnen, t ex skall eleven kunna 

se en anknytning mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen i 

undervisningen.29 Temaarbetet beskrivs som arbetsmodell både i gymnasieskolan och i 

grundskolan. Här samarbetar flera ämnen inom ett ämnesövergripande kunskapsområde, t ex 

risker med alkohol narkotika och tobak, inom en begränsad tidsperiod. På den skola där en del 

av undervisningen är profilerad i bild- och formklasser integreras ämnena genom så kallad 

parallellintegrering. Undervisningen i skolans bildprofilklasser är integrerad med så gott som 

alla ämnen under hela elevens skolgång, från år 4 till 9. Teman planeras och genomförs 

kontinuerligt utifrån gemensamma arbetsområden. Parallellintegreringen har här utvecklats 

till en metod för lärande. Det kan jämföras med skolor som erbjuder bildprofilinriktning med 

fler bildtimmar på schemat men med en undervisning som inte nödvändigtvis är integrerad 

med övriga ämnen.  

                                                 
29 Medieprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. Gy 2000, Skolverket: Fritzes  
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Bild som integreringsämne i en gymnasieskola 

Enligt gymnasieskolans läroplan, Lpf 94, är elevernas kunskapsutveckling beroende av om de 

får möjlighet att se samband i sina studier och detta ställer krav på skolans arbetsformer.  

 
Rektorn har…ett särskilt ansvar för att det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika 

kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier…ett särskilt ansvar för att skolans arbete 

med kunskapsområden, där flera ämnen skall bidra, samordnas så att de utgör en helhet för 

eleven…30 

 

I den lokala arbetsplanen på den gymnasieskola där jag tjänstgör lyfts tre områden som skolan 

vill arbeta mer med. Ett av dessa områden är utvecklingen av helhetssyn och sammanhang i 

elevernas lärande. Visionen är att lärare i olika ämnen ska samverka för att skapa helheter 

som utgår från elevernas föreställningsvärld. Dessutom är ett av målen att den fortsatta 

utvecklingen av skolan ska bygga på erfarenhet och vilja att pröva nya och varierande 

lösningar för lärandet. Det ska även finnas tid för erfarenhetsutbyte, reflektion och lärande 

samtal.31 De lärande samtalen bygger på att alla i en grupp ska ges utrymme och vara 

delaktiga i ett erfarenhetsutbyte.  

 
Utifrån ett lärandeperspektiv ligger tyngdpunkten på dialogen där man försöker förstå varandras 

förståelser. Genom att ta del av andras förståelse skapas goda förutsättningar för att man ska 

upptäcka andra perspektiv än de man själv har…Att ta reda på de lärdomar som redan finns 

handlar till en del om att sätta ord till och medvetandegöra den så kallade tysta kunskapen.32 

 

Modellen med lärande samtal och arbete i lärgrupper är hämtad från Karlstad universitets 

PBS-projekt som står för problembaserad skolutveckling. Ett PBS-perspektiv på 

skolutveckling innebär att alla aktörer i skolan försöker förstå vilka faktorer som är 

betydelsefulla på varje skolenhet när det gäller att få en så hög kvalitet som möjligt i elevers 

läroprocesser.33 Själv har jag deltagit i lärgrupper som arbetat med att undersöka den 

ämnesövergripande undervisningen på skolan. Två tydliga vinster vi lärare erfarit med 

ämnesövergripande undervisning är ökad motivation och ökad förståelse hos eleverna. De 
                                                 
30 Lpf 94, s 16 f. 
31 Utdrag ur Arbetsplan för Norrgymnasiet 2006/2007. 
32 Scherp, Hans-Åke (2003) PBS Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv: Karlstad 

Universitet, s. 37 f. 
33 Scherp, Hans-Åke (2007) Att leda lärprocesser, Karlstad universitet. 
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svårigheter som kan uppstå rör sig kring det praktiska som t ex schemaläggning, tidsfaktorer 

och gruppsammansättningar.  

 

Möte mellan bild och psykologi 

Med arbetslagets framväxt och utformning utifrån läroplan Lpf 94 följer det 

ämnesövergripande arbetet inom gymnasieskolan. Kärnämnen ska samarbeta med 

programmens karaktärsämnen. 

 
För att programmet skall fungera som en helhet behöver lärarna samarbeta över ämnesgränserna. 

Kärnämnen och karaktärsämnen skall sträva åt samma håll. Det gäller att tänka programinriktat 

snarare än ämnesinriktat, då känns undervisningen meningsfull av eleven. Det är viktigt att 

kärnämnesläraren varierar sina kurser med målen för respektive program i åtanke. Både i 

programmålen och i kärnämnenas kursplaner finns mål som säger att elevens studieinriktning 

skall påverka utformningen av kärnämneskurserna. Karaktärsämnesläraren, å sin sida, måste 

visa på vilka möjligheter till samverkan som finns. Viktigt är att skolan ger de organisatoriska 

förutsättningarna.34 

 

Estetisk verksamhet är ett av de åtta kärnämnena på gymnasieskolan. I bildämnet ser jag det 

som relativt lätt att arbeta med ”infärgade” uppgifter utifrån elevernas respektive program. 

Däremot har jag stött på problem vid större temaarbeten, då inte alla elever läser bild i den 

estetiska kursen. Skolan erbjuder även inriktningarna musik och drama. I denna situation, där 

ämnesområdet inte inkluderar alla elever i en klass, hamnar bildämnet lätt utanför innehållet i 

temaarbetet och blir ett hjälpämne som exempelvis ska hålla med diverse utrustning. Många 

gånger lever gamla föreställningar om bildämnet som ett illustrativt och reproducerande ämne 

kvar och skolan kan sakna kunskapen om ämnets bildkommunikativa aspekter och breddning 

mot den digitala bildhanteringen.35 Mitt samarbete med lärare på skolan har av dessa 

erfarenheter tagit andra vägar där det personliga mötet och samtalet alltid varit en startpunkt 

för integrering. Lärargrupper som intresserat sig för bildämnets komplexa och breda innehåll 

förstår att delar av bildens kunskapsområden kan appliceras på andra ämnesområden i skolan. 

Britt-Marie är en av de lärare jag samarbetat med på gymnasiet. Hon hade en 

mellanstadielärarutbildning i botten och var van att arbeta ämnesövergripande i klassrummet 

med sina elever. Den nya läroplanen, Lpf 94, med omstrukturering från ämnesinstitutioner till 
                                                 
34 Ur Medieprogrammet, Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. Gy 2000, Skolverket, s. 20. 
35 Huvudrapport, bild NU 2003, s. 12. 
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programinriktade arbetslag innebar inte något helt nytt arbetssätt för henne och hon är 

övertygad om att arbetslagen har hjälpt till med ämnesintegreringen men att det trots allt det 

positiva arbetslagen fört med sig till skolan finns en nackdel, saknaden av ämneskolleger: 

 
Det kändes ju inte så nytt för mig som det kan ha varit för andra gymnasielärare kan jag tänka. 

Gymnasiet hade tidigare varit så ämnesuppdelat och nu fick man möjlighet att samarbeta på ett 

annat sätt…Det har både för och nackdelar. När man sitter ämnesvis har man ämnet gemensamt 

och kan diskutera ämnespedagogik och har stöd hos varandra i ämnet, samtidigt är det så här att 

när man sitter i arbetslag med olika ämnen får man det mera elevinriktat. Man har sina 

gemensamma elever och kan bygga de här broarna mellan ämnena som man inte gjorde när man 

satt ämnesvis. Så visst finns det både för och nackdelar, ibland kan jag sakna det här stödet hos 

ämneskolleger men samtidigt så bäddar det andra för samarbete.36 

 

 

Förutsättningarna för att kunna gå in och tillämpa bildkunskaper i andra ämnen ligger 

naturligtvis även på en schemateknisk nivå och tjänstenivå. Vissa läsår har det funnits 

utrymme i min tjänst till att förbereda och möta grupper/klasser som ”gästlärare” i 

kursmoment. Jag har även arbetat med en skolledning som stöttat och uppmuntrat och visat 

intresse för bildkunskaper och idéer kring samarbete. 

 De kursmoment jag arbetat med i psykologiämnet har behandlat Freud och det 

psykodynamiska perspektivet. Jag har börjat med att ringa in den samtid Freud verkade i för 

att på så sätt väva in de konstnärer som inspirerats av hans skrifter. De surrealistiska 

konstnärernas bilder har dominerat visningarna men även samtida och utomeuropeiska 

konstnärskap har analyserats. Även läroboken var till hjälp då den är väl illustrerad med 

konstbilder.37 Dessa bilder som eleverna möter vid sidan av texten är ett bra sätt att 

kontextualisera teori. Min erfarenhet är dock att elever och lärare behöver hjälp att hitta de 

verktyg som behövs för att kunna analysera och sätta in bildintrycken i olika sammanhang. 

Britt-Marie berättar: 

 
Jag anser att psykologi är ett väldigt teoretiskt ämne och att försöka på något sätt få teori 

förankrad i någon verklighet, tycker jag, är lärarens uppgift och ett sätt är då att se hur de här 

psykologiska idéerna kan förankras i verkligheten och vad det har haft för funktion, effekt på 

                                                 
36 Intervju med psykologilärare från Nord-Västgymnasiet 2009 02 03. 
37 Levander, Martin (2003), Psykologi, Stockholm: Natur och Kultur. 
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andra områden, och det finns ju fler naturligtvis, men inte minst i konsten. Där fanns det mycket 

att hämta upptäckte jag, kanske mer än vad jag trodde.38 

 

Det skulle även vara intressant att utvärdera hur eleverna ser på dessa integrerade möten i 

undervisningen. Denna undersökning ger dock inte utrymme för elevperspektivet, men jag vill 

ändå delge några av psykologilärarens iakttagelser: 

 
…i deras utvärderingar var de [eleverna] oerhört nöjda och tyckte att det var väldigt, väldigt 

spännande och kommenterade det efteråt också. Nu hade vi också en psykologibok som innehöll 

många bilder på konstverk och som gynnade oss i den här situationen, de gick tillbaka i boken 

och tittade och kom ihåg att det var det här Carina pratade om till den här bilden…eleverna var 

väldigt nöjda. Jag tror att du gav dem en ny dimension nämligen, jaha, det är så här man kan ta 

med sig sina psykologiska idéer och teorier.39 

 

Undervisning utifrån bildmediet förekommer i flera ämnen på gymnasieskolan. 

Samhällskunskapsämnet arbetar bland annat med moment inom medieområdet. Kursplanen 

för ämnet lyfter fram vikten av att kunna analysera samhällsinformation från flera olika 

medier och eleverna ska kunna ”sovra och värdera budskap utifrån kunskap om källornas 

art”.40 I mina intervjuer med samhällskunskapslärare framkommer det dock att 

bildanalyskunskaper saknas i deras utbildning.  

 
I momentet media försökte vi titta på bilder och dess budskap, inte konstbilder utan nyhetsbilder. 

Men här skulle jag önska att jag haft mer egen kunskap. Media påverkar oss så oerhört mycket 

idag, så jag tror att de här kunskaperna är väldigt, väldigt viktiga. Att eleverna får upp ögonen 

för vad bilden förmedlar i alla sammanhang, bildkommunikation och öka deras kritiska tänkande 

runt bilder. Där finns det mycket att hämta, men tyvärr brister mina kunskaper på området. När 

jag utbildade mig till samhällskunskapslärare innehöll inte utbildningen de här bitarna.41 

 

Den kursutformade och målstyrda gymnasieskolan, Lpf 94, ”förutsätter kollegialt 

samarbete”42 för att kunna konkretisera de allmänt skrivna kriterierna så att de kan kopplas till 

skolans lokala kurser. Lärarnas placering i arbetslag har underlättat samarbetet men 

                                                 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier, Gy 2000. Ämne: Samhällskunskap. 
41 Intervju med psykologi- och samhällskunskapslärare från Nord-Västgymnasiet 2009 02 03. 
42 Linde, Göran: Det ska ni veta (2000) s. 6. 
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fortfarande ser jag svårigheter med att dela kursmoment mellan olika lärargrupper. 

Tjänstefördelning och schemapositioner är två yttre strukturer som försvårar kursutformning 

där lärare med olika kunskaper skulle kunna samarbeta inom en och samma kurs. Viljan att 

samarbeta finns hos lärare och många kurser i gymnasieskolan skulle kunna utformas utifrån 

olika lärarkompetenser. 

 
För mig har det varit en väldigt positiv upplevelse att samarbeta med bildämnet och skulle kunna 

tänka mig att fördjupa det på olika sätt. T ex att redan i upplägget bygga psykologikursen 

tillsammans med bildämnet, lägga in bildundervisning i olika delar av kursen för att på så sätt 

skapa förutsättningar för att få eleverna mer aktiva och delaktiga…Jag pratade med rektor om 

det här och hon var positiv till det…jag önskar att jag var lite yngre så vi kunde fortsätta. Sen att 

gå från positiv inställning till att verkligen hjälpa till och skapa förutsättningar är faktiskt en 

ganska lång väg. Men jag tror att vi arbetade på en gymnasieskola där man var positiv till 

samarbete.43 

 

Några exempel på bildämnets integrering med andra ämnen på en högstadieskola 

Den lärare som får representera högstadieundervisning i undersökningen är intressant ur 

tvåämnesperspektivet. I detta fall har den intervjuade läraren, Torsten, svenska som sitt andra 

behörighetsämne. 

 I skolans arbetsplan lyfts de gemensamma temana fram som ett exempel på samverkan i 

och mellan olika arbetslag. Minst ett större temaarbete genomförs per årskurs där flertalet av 

skolans ämnen är involverade. 

 
I sjuan har vi ett tema som heter Fem länder Fem sinnen som handlar om att eleverna ska 

presentera ett land på så många olika sätt som möjligt. Det lagas mat, bilder visas och eleverna 

berättar om landet. Det blir fantastiska redovisningar i aulan, likt en resemässa. I åttan heter 

temat Kärlekens fram och baksidor och bygger på sex och samlevnad, narkotika- och 

tobaksundervisningen. Temat belyses utifrån olika ämnen. I svenskan läser vi t ex dikter kring 

temat och i no-undervisningen läser eleverna om människokroppen. I bild tecknar vi  

t ex människor. Temat avslutas med olika dramatiseringar utifrån det som framkommit. 

Slutligen i nian har vi en ämnesövergripande uppgift som heter Solvagnen. Eleverna ska planera 

för en ny civilisation. Jorden håller på att gå under och de befinner sig på ett rymdskepp och de 

får bara ta med sig hundra personer. Vilka kunskaper behövs…T ex samarbetar bild- och 

                                                 
43 Intervju med psykologilärare från Nord-Västgymnasiet 2009 02 03. 
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teknikämnet med byggande av rymdskeppsmodeller. Detta arbete blir som en form av 

examensarbete för eleverna.44 

 

De ovan beskrivna temaarbetena är tydligt formulerade på skolan och de flesta av skolans 

ämnesområden deltar. Det finns en gemensam förståelse bland lärarna varför temaarbeten är 

viktiga, men av logistiska skäl, t ex brist på personal och för stora grupper upplever Torsten 

att ämnesövergripande arbete ifrågasätts utifrån de förutsättningar organisationen ger.  

 
Ämneskunskaper är jätteviktigt, men det är minst lika viktigt att bryta ned ämnena. Världen är 

inte uppdelad i olika ämnen och av den anledningen måste vi behålla dem, teman är viktiga. Vi 

måste fylla i åt varandra och hjälpa eleverna att hitta situationer där ämnena mer går i varandra, 

ge dem ett helhetstänk. Det är jättesvårt men också jätteviktigt. Det krävs mer tid för planering 

och viktigt är att eleverna förstår vad vi lärare siktar mot.45 

 

Utöver dessa återkommande teman arbetar Torsten nära sig själv av naturliga skäl och ser 

inga ”tydliga täta skott” mellan ämnena bild och svenska. Ämnena stöttar och kompletterar 

varandra. Bilden kan t ex hjälpa till att förtydliga texten och vice versa. Mindre 

ämnesövergripande arbeten med bildämnet blir bäst och känns meningsfullt när lärarna 

formulerar uppgiften tillsammans. Många gånger blir annars bilden ett ämne som ska fylla i, 

illustrera något i slutet av ett ämnesmoment och då menar Torsten att det oftast inte blir så 

bra. 

 Svårigheter med samarbeten över ämnesgränser kan även ha sin förklaring i lokalers 

placering på en skola. Ett fysiskt avstånd kan isolera vissa ämnen och lärargrupper. Torstens 

erfarenhet är att det är bra med en bredare kompetens och behörighet att undervisa i fler än ett 

ämne.  

 
Jag har nog lite högre status i och med att jag är tvåämneslärare, till skillnad från mina två 

kollegor som bara är bildlärare. Det gör ju att jag förekommer i andra sammanhang och status 

ligger kanske där också, jag syns mer i skolorganisationen. Annars är det lätt att hamna som 

övningslärare i gympasalen 500 m bort på andra sidan skolgården eller som slöjdlärare i källaren 

längst ned, de blir lite av enslingar.46 

 

                                                 
44 Intervju med bild/svensklärare på Södra skolan 2009 01 21. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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Detta överrensstämmer med de resultat som den Nationella utvärderingen 2003, (NU-03) 

kommer fram till i sin rapport angående bildämnet, ”otvivelaktigt framstår bild som ett ämne 

med, relativt sett, låg status”.47 Det framkommer dock i intervjun med Torsten att bildämnet 

är ett omtyckt ämne bland eleverna och bildlärarna känner att de inte behöver argumentera för 

ämnet gentemot kollegor.  

 

Bildämnets roll i en bild- och formprofilinriktad skola 

Bildämnet har en självklar central plats på en bild- och formprofilerad skola. Att tiden för 

bildundervisningen har minskat per vecka jämfört med tidigare läroplan och att grupperna 

blivit större samtidigt som ämnet breddats syns inte ett spår av här.48 Tvärtom står här den 

estetiska lärprocessen i centrum och tiden för bildämnet har ökats per vecka. Katja är 

mellanstadielärare och undervisar klassen i alla ämnen utom de estetiskt-praktiska ämnena, 

bild, musik, slöjd, idrott och hemkunskap. Tobias undervisar i SO-ämnena på högstadiet, 

samhällskunskap, historia, religion och geografi. Eleverna söker till skolan genom 

arbetsprover och utbildningen omfattar år 4-9. 

 

Parallellintegrering 

Det som utmärker denna profilinriktning är att förutom gemensamma ämnesbrytande 

temaarbeten, som mycket liknar Södra skolans temaarbeten, arbetar inriktningen med 

parallellintegrering som metod. Det handlar således inte bara om att eleverna har utökat antal 

bild- och slöjdtimmar, utan här arbetar ämnena vid sidan av varandra inom samma 

arbetsområden i den ordinarie undervisningen. Modellen nedan är utarbetad av lärarna inom 

profilen och illustrerar hur kunskaperna från de olika ämnena ska gestaltas, vilka ämnen som 

ingår i arbetet och målen för det aktuella arbetsområdet. 

 
 

                                                 
47 Huvudrapport, bild NU 2003, s. 28. 
48 Ibid, s. 19.  
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Bild 1 Cirkeln ger exempel på hur det parallellintegrerade arbetet är upplagt på bild- och formprofilen. 

 

 

Den slutprodukt eleverna ska redovisa efter varje kunskapsområde tränar eleven att ta ansvar 

för sitt lärande. Katja beskriver hur processen kan se ut för mellanstadieelever: 

 
Oftast blir det någon slags produkt i slutändan, en bild, läsrulle, en serie…Nästa vecka ska vi 

börja läsa om Gustav Vasa och i år tänkte vi först läsa på och sedan försöka berätta om hans liv i 

serieform…Alla elever måste nå till slutresultatet, produkten. Har inte någon kommit igång efter 

några veckor så blir det tydligt, var är jobbet? Eleverna måste ta ansvar för sitt arbete, driva sitt 

arbete och förvärva kunskapen. Om eleven inte kommer igång så får vi prata, driva, bolla, så här 

ser situationen ut, du borde ha kommit hit, hur ska vi lösa det här, du kanske behöver jobba lite 

hemma så du kommer ikapp. Sedan har vi alltid några elever som tappar bort delar av sina 

arbeten. Det går inte att göra om fyra veckors arbete på en vecka men jobbet ska slutföras och då 

får vi försöka hitta olika varianter för dessa elever. Tappar bort sitt arbete gör eleverna en gång, 

kanske två och det är tungt…Det är lätt att känna att det är lärarna som står för kunskapen i 

skolan och som elev ska du bara gapa och svälja så kanske det fastnar något. Koden till vårt 
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arbetssätt är att eleverna själva måste ta till sig kunskapen, integrera den med sig själva och det 

kommer inte eleverna undan här.49 

 

Mellanstadiets struktur med hemklassrum och klasslärare underlättar det här arbetssättet. Det 

är få lärare som arbetar nära eleverna och det för med sig att alla elever synliggörs och det blir 

svårt för eleverna att ”gömma sig” i ämnesintegreringen och i de gemensamma temaarbetena. 

På högstadiet ser profileringen lite annorlunda ut. Här arbetar de olika ämneslärarna var för 

sig men under samma tema. En gemensam projekttid används för arbete med gestaltning av 

de olika arbetsområdena. Byggande av ett andaktsrum kan t ex vara ett gestaltningskrav i 

religionsundervisningen.  

 Varken Katja eller Tobias har någon utbildning inom bildområdet. Men de är överrens 

om att det parallellintegrerade arbetssättet är bra för eleverna. Genom att arbeta med fler 

uttryck, som bild och form/slöjd, har de sett en ökad förståelse hos eleverna. Katja skulle vilja 

ta in bilder i sin undervisning men av tidsbrist och vetskap om att bildlärarna analyserar och 

diskuterar bilder har det inte blivit av. Tobias har en traditionell SO-utbildning där det enda 

mötet med bildanalys finns som exempel i lärarhandledning i historieämnet. Båda lärarna 

lutar sig mot bildlärarna och ser att eleverna får de bildanalytiska verktyg de behöver i 

bildämnet. Däremot är de båda intresserade av fortbildning inom det bildkommunikativa 

området.  

                                                 
49 Intervju med klasslärare/mellanstadiet på Östskolan 2009 01 27. 
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3. Resultat och tolkning 

För- och nackdelar med ämnesövergripande arbete 

Det som genomsyrar alla möten med de intervjuade lärarna är hur viktigt de tycker att 

bildkunskaper är, oavsett lärargrupp. De har även aktivt intresserat sig för att samarbeta med 

bildämnet. Men hur ser deras egna bildkunskaper ut? Tre av de fyra intervjuade lärarna 

undervisar i bland annat samhällsorienterade ämnen där information från skilda källor och 

olika medier ska analyseras.50 Detta kräver kunskaper i bildkommunikation. Samstämmighet 

råder bland de intervjuade lärarna att de behöver utbildning inom det bildkommunikativa 

området. Detta styrker ytterligare de svar Institutionen för bildpedagogik ger i sitt yttrande till 

den ny lärarutbildning, En hållbar lärarutbildning. 

 
Institutionen för bildpedagogik vid Konstfack; 

-menar att utredningen bör utveckla vad som i grundlärarexamen ingår under rubriken andra 

områden. Vi menar att skolan bör svara upp mot samhällets kulturella förändringar genom att 

tidigt i skolan också behandla bild och visuella medier. 

 

-är positiv till utredningens förslag om att göra det möjligt för bildlärare att undervisa på alla 

stadier-alltså redan under skolans första år. På så sätt skulle bildläraren kunna bli den kategori 

lärare som ansvarar för barnens bild- och medieutveckling. Dock menar vi att estetiska 

läroprocesser och visuell kultur bör vara ett övergripande perspektiv och genomsyra all 

lärarutbildning samt finnas som innehåll för samtliga lärarstudenter inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan.51 

 

Slutsatsen måste bli att skolan kan bli bättre på att ta till vara den visuella kompetens som 

finns i skolan, t ex integrera bildlärarna i kurser där dessa kunskaper krävs och se till att fler 

lärargrupper fortbildas inom det visuella kompetensområdet. Dessutom, menar forskare, ”har 

bilden i de nya medierna blivit en mycket viktig källa för information och påverkan och därför 

bör den digitala bildbehandlingen vara en medborgerlig kompetens”.52 

 Skolans organisering i arbetslag måste ses som det stora genombrottet för 

ämnesövergripande arbete i skolan. I och med Lpo-/Lpf 94 upplöses ämnesinstitutionerna till 

förmån för arbetslaget. Elevperspektivet sätts i centrum och kurser utarbetas i gymnasieskolan 
                                                 
50 Ur kursplanen i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. Kursplaner och betygskriterier, Skolverket. 
51 En hållbar lärarutbildning, SOU 2008:190, Yttrande från Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, 2009. 
52 Huvudrapport, bild NU 2003, s. 15. 
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mellan karaktärs- och kärnämnen. Samtidigt som lärarna i undersökningen saknar sin 

ämnestillhörighet med kollegor medger de att ett av kriterierna för ett lyckat samarbete är att 

alla lärargrupper är representerade i planeringen av ett ämnesintegrerat arbete och då är även 

lokalfrågan viktig. Det underlättar om lärare som samarbetar över ämnesgränser arbetar 

”nära” varandra. Här blir mina erfarenheter av det viktiga samtalet bekräftat. Det måste finnas 

tid till spontana samtal och reflektion. Birgitta Sandström ringar in mina tankar: 

 
I likhet med den dominerande diskursen att ämnesintegration anses kräva organisering i 

arbetslag framstår samtalet och nära relationer som dominerande tekniker för 

ämnesövergripande kunskapsområden. Kanske kan man gå ett steg längre och påstå att det finns 

mycket som talar för att samtal och relationsbyggande generellt uppfattas som den ”nya och 

effektiva pedagogiken” i dagens skola och särskilt användbar när ämnesövergripande 

kunskapsområden kommer på tapeten.53 

 

En av de intervjuade lärarna lyfter även fram demokrati- och värdegrundsperspektivet. 

Bildprofileleverna upplevs mer ”öppna och fria i sina uppfattningar…några killar i 9:an 

berättade på avslutningen att de kände att de mjuka sidorna var OK att visa som bildprofilelev 

på skolan”.54 Jan Thavenius skriver i Skolan och den radikala estetiken om vikten av 

yttrandefrihet och offentlighet i skolan. 

 
Det är en grundläggande mänsklig rättighet att fritt få yttra sin mening och offentligt diskutera 

viktiga frågor med andra. Den rättigheten borde också gälla barn och unga…Skolan är en värld 

där unga och vuxna fortfarande kan mötas och samtala med varandra. Informationsflödet ger en 

mängd kunskaper utöver skolans kurser. Men dessa kunskaper behöver sorteras, diskuteras, 

analyseras och sättas in i olika sammanhang.55 

 

Detta informationsflöde består bland annat av bilder och att utgå från medierna kan vara ett 

sätt att t ex närma sig jämställdhetsfrågor i skolan. Ett av läroplanens kunskapsmål får avsluta 

denna del av arbetet: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har 

kunskaper om medier och deras roll”.56 

                                                 
53 Sandström, Birgitta (2005) När olikhet föder likhet, Hur ämnesövergripande kunskapsområden formas och tar 

plats i skolans praktik, Lund: Studentlitteratur. s. 116. 
54 Intervju med so-lärare 2009 01 27. 
55 Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken, s. 155 och 165. 
56 Lpo 94, s. 10. 
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4. Slutdiskussion 

Under slutskedet i mitt skrivande presenterar utbildningsminister Jan Björklund regeringens 

förslag till ny gymnasieutbildning. Det estetiska programmet blir kvar som eget 

gymnasieprogram men den estetiska verksamheten, som idag är ett av kärnämnena, finns inte 

med som ett av de nya gymnasiegemensamma ämnena. Den estetiska verksamheten fyller en 

viktig roll i gymnasieskolans kulturprojekt och intressant blir att följa de effekter den nya 

gymnasieskolan kommer att få på kulturklimatet i landets gymnasieskolor. Arbetet med 

estetiska läroprocesser måste problematiseras och belysas för att vikten av kunskaperna även 

ska förstås av lärargrupper utanför det estetiska fältet, skolledning och politiker. Lind, 

Borhagen formulerar i sin sammanfattning från rapporten Perspektiv på Kultur för lust och 

lärande hur kulturen i skolan kan skapa gemensamma rum: 

 
Kulturfrågor har i stor utsträckning en övergripande och föreskrivande funktion i skolarbetet, har 

vi sett i denna studie. Kulturprojekt skall bland annat överbrygga olika kunskapsområden, vara 

uttrycksmedel för redan befintliga kunskapsområden samt integrera skillnader, olikheter och 

skapa gemensamhet. Pedagogerna [i studien] ger uttryck för att de lever i en föränderlig värld 

och att deras pedagogiska praktik också måste förändras. De efterlyser inspirationskällor.57 

 

De estetiska pedagogerna kan verka som inspiratörer genom att belysa frågor utifrån oväntade 

konstnärliga sammanhang. Utifrån mina yrkeserfarenheter i gymnasieskolan och ur de resultat 

denna undersökning visar, t ex att det finns kunskapsluckor när det gäller visuell 

kommunikation hos lärargrupper som i sin undervisning arbetar utifrån bildmaterial, är det 

tydligt att ett ökat bildutbud i samhället rimligtvis måste följas av fördjupade bildkunskaper 

hos lärare och elever. 

 Rektorer och skolledare spelar en stor roll för hur en skola kan forma 

ämnesövergripande undervisning. Ramfaktorer som gruppstorlekar, ämnestimmar, 

tjänstefördelning och schemapositioner är viktiga bitar som får avgörande betydelse när ett 

samarbete mellan olika ämnen ska planeras och genomföras.  

  

 

                                                 
57 Lind, Borhagen (2000) Perspektiv på Kultur för lust och lärande. Rapport från Skolverket, s. 50. 
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Inom ramen för detta arbete har jag varit tvungen att avgränsa mig. Det som inte fått plats 

men som jag tycker är en mycket viktig del av ämnesövergripande undervisning är 

elevperspektivet. Här hoppas jag på fortsatta studier med fokus på elevers läroprocesser. 

 Dessa möten med resulterande intervjumaterial har kommit att bli viktiga för mitt 

fortsatta arbete i skolan inte minst för de personliga erfarenheter som har blivit mer 

tillförlitliga genom undersökningen. Min förhoppning är att framtidens skola blir bättre på att 

förankra den visuella kulturen i undervisningen och att elever ges de verktyg som behövs för 

att kunna förvärva den visuella kompetensen. 
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