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!!
Abstrakt!!
Under 2011 pågick diskussioner kring bildämnet i och med att Sverige antog nya läroplaner i 

grundskolan och gymnasiet. Röster hördes som menade att bild är mer av ett hobbyämne 

samtidigt som andra visade på ämnets värde och hur viktigt det är med visuell kompetens i 

dagen samhälle. År 2003 gjordes en nationell utvärdering av bildämnet som visade att de 

flesta elever tycker att bild är roligt men inte gav dem kunskaper som var nyttiga för 

kommande yrke. Denna utvärdering visade också att i bildämnet arbetade elever främst med 

hantverksmässig metoder trots att bildtolkning och analys samt digital bild borde ha plats i 

undervisningen. Det har nu gått nästan 10 år sedan denna utvärdering gjordes och en ny 

kursplan har införts där digitalt skapande och analys är tydligare inskrivet. Syftet med denna 

studie är att belysa hur eleverna ser på ämnet bild, vad det upplever att de gör och vad de har 

för användning av dessa kunskaper. Denna studie har ett elevperspektiv, där utgångspunkten 

för analys är det elever berättar i ord och bild om bildämnet. Den diskurs och den diskursiva 

identitet som kunde synliggöras hos eleverna jämfördes sedan med den diskurs och diskursiva 

identitet som kunde synliggöras med analys av Lgr 11.  Det är först när man vet var man står 

som det är möjlig att se hur man kan jobba vidare. Det som framkom i denna studie är att 

eleverna upplever bilden som ett hantverksämne och via bildskapande utvecklas kreativitet. 

Både Lgr 11 och eleverna anser att skapande utvecklar kreativitet och att detta är bra för 

individen. Det som skiljer dem åt är att i Lgr 11 beskrivs bildämnet som ett 

kommunikationsämne där analys och kunskap om bilder är lika viktig som skapande. 

Dessutom visar den att det digitala skapandet bör få minst lika stort utrymme som det 

hantverksmässiga. Eleverna anser att det är skolan som skapar ramarna för ämnet och 

begränsar det.!

!
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Nyckelord: "
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1. Inledning!!
Under inledning finns introduktion till studien, fältets bakgrund, studiens syfte och 

frågeställning, information om urval och avgränsning, vilken empir som använts, hur arbetet 

utförts och vilka teorier som ligger till grund för detta. Här presenteras även tidigare 

forskning.!

!
1.1Introduktion!!
Under mina år som bildlärare har jag sett vilka uttrycksmöjligheter bilder har och hur mycket 

eleverna kan kommunicera via sina bilder. Att använda bild för att kommunicera ett budskap 

verkar göra det möjligt för barn och ungdomar att uttrycka något annat än om de bara använt 

skriftspråkets text. Trots detta kommer ibland frågan varför de ska ha bild, eller att jag möter 

åsikten att på bilden är det bara att rita lite, både från ungdomar och vuxna. Vad har då det för 

relevans för dessa ungdomar? Detta är inte ett nytt fenomen. Redan under år 1866 fanns 

följande att läsa; ”Enligt den vanliga föreställningen anses ritning i skola ej som någonting 

allvarligt, utan snarare såsom en förströelse, och ritläraren intager inom skolan en viss 

underordnad ställning.”
 

 Nu räknas visuell kompetens som en av 21 Century skills, det vill 1

säga en av de 21 kunskaper och färdigheter som anses nödvändiga i framtiden.
 

 Detta borde 2

höja statusen för bildämnet som genom åren genomgått en förändring mot just kompetens 

inom visuell kultur och bildkommunikation. Jag och många med mig som är verksamma 

inom skolan och undervisar i bild ser bildämnets potential för att kunna uttrycka sig. Att 

arbeta konstnärligt har positiva effekter på flera områden när det gäller inlärning. 

Konstprofessor Anne Bamford skriver i en forskningsrapport: ”The arts directly contribute to 

positive self-perceptions and identity, vital to effective educational achievement and the 

pursuit of lifelong learning.”
 

!3

! !5

!  Pedagogisk tidskrift (1866). Stockholm: L.A.A. Aulin, s. 299.1

!  Häikiö, Tarja & Lindgren Bengt (2003) ”Bild och visuell kultur - för en vidgad kunskapssyn i skolan”, i Bild i 2

skolan 3/2003.

!  Bamford, Anne (2009). The wow factor: global research compendium on the impact of the arts in education. 3

Münster: Waxmann, s. 20.
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Motiveringar till ämnena och även till bildämnet finns att läsa i läroplaner och kursplaner. 

Nyligen har vi bytt läroplan och kursplaner för grundskolan i Sverige. Detta har bland annat 

inneburit att det krävs godkänt betyg i minst åtta ämnen för att komma in på ett nationellt 

gymnasieprogram. Tidigare fanns endast krav på godkänt i svenska, matte och engelska för att 

komma in på ett nationellt gymnasieprogram vilket skapade en ”treämnesskola”.
 

 När en elev 4

skulle få reducerad studieplan var bild ofta ett ämne som togs bort. Idag har detta ändrats. Nu 

kan bild vara det ämne som eleven behöver för att komma in på gymnasiet om det är ett ämne 

som eleven tycker om kan då ge eleven en känsla av att lyckas i skolan. !

Men hur ser nu eleverna på ämnet bild och de kunskaper de får? Stämmer deras syn på 

bildämnet med det som står i kursplanen? Ser de nyttan med ämnet som utrycks där eller 

tycker de att de bara ritar lite? !

!
1.2 Bakgrund!!
Bildämnet har en lång tradition i den svenska grundskolan och i kursplanerna står det vad 

eleverna ska lära sig och det som då anses viktigt i den rådande diskursen. Äldre diskurser 

lever kvar som avlagringar och påverkar ämnets nya identiteter.
 

!5

År 2003 gjordes en nationell utvärdering av bild i grundskolan, NU03.
 

 I denna kom 6

författarna fram till att eleverna ser bildämnet som roligt och intressant men att ämnet inte är 

så viktigt. Med viktigt menas då att det har liten relevans för kommande studier och yrke. 

Vidare fann man att eleverna ser det mer som något som hör fritiden till.!

!
”Jan Björklunds statssekreterare Bertil Österberg kallade de estetiska ämnena för 

hobbyämnen för några år sedan, på den estetiska kongressen med gymnasielärare i estetiska 

ämnen.”
 

  Sådana uttalanden stödjer bilden av bildämnet som mindre viktigt.!7

! !6

!  Marner, Anders (2007) ”Argument för estetiska ämnen”, i Bild i skolan 2007:1 s 15,16.4

!  Åsén, Gunnar (2006) ”Varför bild i skolan – En historisk tillbakablick på argument för ett marginalierat 5

skolämne”, i Lundgren, Ulf P. (red.) Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet, s 107.

!  Marner, Anders m.fl. (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03), Stokholm: Skolverket, s.6

141 -142.

!  Bild i skolan 2010:2. s 37
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 I NU03 tar författarna upp att om digitala medier fick större utrymme i bildämnet skulle det 

kunna öka elevernas intresse för bildämnet och att synen på ämnet som nyttigt för framtida 

yrkesliv blir mer positiv.
 

 Marner som är en av de forskare som genomförde NU03, skriver i 8

en artikel i Bild i skolan att de estetiska ämnena: ”/…/ är också skolpolitiskt svaga, 

timplanshotade (?), utsatta för treämnesskolan och skriftspråkskulturens tryck.”
 

 Våren 2011 9

iakttog jag en förändring från en treämnesskola, när det nu skulle krävas mer än tre godkända 

kärnämnen för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram.  Tillsammans med den 

förändring som kommit i och med Lgr 11
 

 som redan från år 1 i grundskolan lyfter digital 10

bild och bildkommunikation tydligare, så som NU03 föreslår, borde detta ha en positiv effekt 

på hur eleverna uppfattar ämnet och nyttan med det. En del har säkerligen förändrats under de 

tio åren sedan utvärdering NU03 gjordes. Inte minst att Lgr 11 nu trätt i kraft. NU 03 är till 

stor del en kvantitativ studie och saknar ett tydligt elevperspektiv då eleverna bara får svara 

på enkätfrågor med redan färdiga alternativ. Det har gjorts en del andra studier som utifrån ett 

elevperspektiv velat utvärdera elevers syn på skolan eller bildämnet via bilder eller intervjuer. 

Ett exempel är Lena Jönssons avhandling som tas upp under 1.9.4 Elevers bilder av skolan.
 

!11

Gunnar Åsén skrev i vetenskapsrådets skrift "Uttryck, intryck, avtryck" om hur bildämnet 

utvecklats från en privat relation mellan lärling och mästare, vidare till teckningsundervisning 

som flyttar in i skola för att utbilda arbetskraft till industrin, fram till ämnet bild där 

bildkommunikation är en viktig del. Att många fortfarande ser bildämnet som enbart ett 

teckningsämne, där man bara ritar lite, kan ha med ämnets historia att göra trots att ämnets 

fokus har förskjutits över tid. 
  !12

Förändringar av bildämnet syns också i ämnets kursplaner. Med Lgr 11 och den kursplan som 

kom i samband med denna vet vi vart vi ska nå, men för att veta hur man ska kunna jobba 

vidare måste vi veta var vi är. För att få svar på detta har jag att utgått från eleverna. De har 

fått visa sin syn på bildämnet och via det synliggjort den diskursiva praktik de upplever.  

Därmed kan de diskurser som är med och skapar bildämnets identitet synliggöras. Inspiration 

! !7

!  NU03, s 141-1428

!  Marner (2007).9

!  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket.10

!   Jönsson, Lena (2010). Elevers bilder av skolan: vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter 11

reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder. Diss. Malmö: Malmö högskola.

!  Åsén (2006), s. 107-120.12
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till detta kommer bland annat från en artikel av Leitch och Mitchell där de undersökt 

elevinflytande ur ett elevperspektiv med hjälp av bilder.
 

 Därför ville jag nu i denna 13

brytningspunkt mellan de gamla och de nya kurs- och läroplanerna, undersöka hur eleverna 

uppfattar kunskaperna de förvärvar och utvecklar i ämnet bild i skolan. Jag ville ha ett 

elevperspektiv då det är eleverna som besitter den här kunskapen.!

!
1.3 Syfte!
!
Syftet med denna studie är att undersöka hur eleverna ser på de färdigheter som övas i 

bildämnet och de kunskaper de förvärvar. Denna studie vill se om eleverna upplever att de får 

användbara kunskaper i ämnet bild eller om det känns mer som ett hobbyämne för de som 

redan är intresserade. Nu gäller Lgr 11 med nytt centralt innehåll och ett nytt sätt att se på 

bedömning. Lärare måste utgå från var eleverna befinner sig i förhållande till den rådande 

diskursen i Lgr 11 när de planerar sin undervisning. Ett sätt att ta reda på detta är att låta 

elever undersöka och presentera sin syn på bildämnet och de kunskaper de upplever sig 

förvärva och hur det förhåller sig till kursplanen i bild. Eleverna har uttryckt detta både i bild 

och via intervju. Detta kan hjälpa till att synliggöra hur den diskursiva praktiken förhåller sig 

till den diskurs som blir synlig i Lgr 11.!

!
1.4 Frågeställning!!
I denna uppsats är följande frågeställningar centrala: Vad anser eleverna att de lär sig i bild? 

Vad tycker de att de har för användning av dessa kunskaper, nu och i framtiden? !

Hur förhåller sig detta till den diskurs som blir synlig i Lgr 11.!

!
1.5 Empiri!!
Det material som undersöktes är elevarbeten i form av egenproducerade bilder och texter. 

Informanterna var 16 stycken elever i årskurs 9. Elevarbetena är producerade i skolan under 

! !8

!  Leitch, Ruth & Mitchell, Stephanie, “Caged birds and cloning machines: how student imagery ‘speaks’ to us 13

about cultures of schooling and student participation”, I Improving schools [Elektronisk resurs]. 1/2007, 
London: Institute of Education.!
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en 120 minuter lång lektion för att svara på frågorna: Vad ni tycker om bild? Vad lär ni er? 

Vad har ni för användning av det? !

För att informanterna inte ska begränsas av att de inte kan eller vill fotografera, teckna eller 

skriva ges flera möjligheter till att uttrycka sig. De kan välja ett eller flera av alternativen med 

olika typer av bildframställning och skrift. Genom möjligheterna att välja är förhoppningen 

att informanterna känner att de kan få fram det de vill säga. Vid det tillfälle då informanterna 

gjorde sina bilder, fick de även berätta om sin bild och hur de ser på bildämnet. Detta spelades 

ej in utan anteckningar fördes på plats. Anledningen till att detta inte spelades in är att alla 

elever ej var bekväma med att bli inspelade, men gärna samtalade om sin bild och då även om 

bildämnet utan inspelning. Empirin består, förutom ovan beskrivna elevarbeten, av 

transkriberade intervjuer, som gjorts med 7 av informanterna.  Även kursplanen i ämnet Bild 

ur Lgr11 utgör en del av empirin, då en diskursanalys gjorts på denna, som sedan jämfördes 

med vad informanterna förmedlade för bild av bildämnet.!

!
1.6 Urval och avgränsning !!
De elever som är studiens informanter går på den skola där jag själv arbetar, men jag 

undervisar dem ej i ämnet bild. Att just dessa elever valdes beror på att de under den period 

när undersökningen genomfördes har ämnet bild på schemat. På denna skola blockläses 

bilden. Att just elever i år 9 valts ut beror på att de med tanke på gymnasieval funderar på 

framtiden och då även kan ha närmare till att se det de läser i grundskolan i relation till 

kommande gymnasieutbildning och eventuellt senare studier och/eller arbete. !

Totalt deltog sexton elever i denna studie. Sammanlagt intervjuades sju elever. Fem av 

eleverna intervjuades enskilt och två intervjuades samtidigt enligt elevernas önskemål. Dessa 

sju elever ville alla ställa upp på intervju, vilket inte alla ville. Det slumpade sig så att det blev 

tre killar och fyra tjejer. Enligt Winther Jørgensen och Phillips behöver inte antalet intervjuer 

vara speciellt stort då de menar att fler intervjuer kan bidrar med merarbete utan att de tillför 

analysen något.
 

!14

!
!

! !9

!  Winther Jørgensen, Marianne &Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod.  Lund: 14

Studentlitteratur, s.117.
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1.7 Teori och tolkningsram!!
Här presenteras de teorier och tolkningsramar som ligger till grund för denna uppsats. Här 

följer därför en presentation av socialkonstruktionismen, diskurspsykologi, visuell kultur , 

visuella kulturstudier och semiotisk bildanalys.!

!
1.7.1 Socialkonstruktionism och diskurspsykologi!!
I denna studie vilar undersökningen på socialkonstruktionistisk grund. Det innebär att vår 

kunskap, våra uppfattningar om världen alltid måste ses i en kulturell och historisk kontext.
 

  15

Därmed är det svårt att hävda att det finns en objektiv sanning, eftersom även forskaren ingår 

i en historisk och kulturell kontext och forskaren kan heller inte förhålla sig objektiv till det 

denne undersöker.
 

 Det som vi ser som sanning är de "sanningar” vi konstruerar när vi 16

kommunicerar med varandra. Det gör att text av olika slag är intressant att studera.
 

 Burr 17

skriver att kärnan i socialkonstruktionismen är att språket hela tiden ändras och ord får nya 

betydelser.
 

 !18

Concern whit the issues outlined above has led to new developments in research and a flurry of 
research activity, as well as a preference for qualitative methods of enquiry since these are often 
ideal for gathering linguistic and textual data and are viewed as less likely to decontextualise the 

experience and accounts of respondents.
 

!19

!
När diskursanalysen genomfördes användes begrepp ur Winther Jörgensen och Phillips bok 

Diskursanalys som terori och metod.
 

 !20

Inom diskurspsykologi ses jaget som ett diskursivt subjekt, det är alltså inget förutbestämt 

autonomt jag (det vill säga ett fristående jag) inom oss som avgör vår identitet utan det 

formas i diskurser. I diskurspsykologin läggs fokus på hur ”/…/ identiteter uppstår, omformas 

! !10

!  Burr, Vivien (2003) Social constructionism. 2. ed. London: Routledge. s 6.15

!  Ibid., s. 152.16

!  Ibid., s 4.17

!  Ibid., s. 46.18

!  Ibid., s.149.19

!  Winther Jørgensen &Phillips (2000).20
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och blir föremål för handlingar/…/.”
 

 Identiteter konstrueras av olika och varierande 21

diskursiva resurser och människor har flera flexibla identiteter. Identiteter konstrueras av olika 

ibland antagonistiska diskurser.
 

 Trots detta skapar vi inte en ny identitet varje gång vi talar 22

utan: ”Den identitet som man ger uttryck för vid en given tidpunkt kan uppfattas som en 

avlagring av tidigare diskursiva praktiker.”
 

 När man väljer en identitet sker en så kallad 23

tillslutning, ”ett tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning.”
 

 Ibland bildas en 24

hybriddiskurs för att en identitet ska vara möjlig, det betyder att det blir en sammanslagning 

av två olika diskurser.
 

 Inom dessa teorier talar man om subjektspositioner och en person kan 25

ha flera subjektspositioner beroende på vilken diskurs denne befinner sig i vid olika tillfällen. 

Olika subjektspositioner kan stå i konflikt med varandra, det kallas att subjektet blir 

överdeterminerat.
 

 Som nämns ovan kan diskurser ha ett antagonistiskt förhållande till 26

varandra, då de är motsägelsefulla och kämpar om vilken diskurs som blir den gällande. 

Diskurser kämpar alltid för att uppnå hegemoni, det vill säga ”att låsa fast språkets betydelser 

på sitt eget sätt.”
 

 Men även om en diskurs uppnår hegemoni är detta inte för evigt, då flera 27

diskurser alltid kämpar om att bli den gällande, varför det alltid finns flera möjligheter. För att 

analysera kursplanen i bild användes dessa ovan nämnda begrepp från diskurspsykologi. 

Bildämnet ses i denna undersökning som ett ämne som kan ha olika identiteter och 

avlagringar från historien som följer med vid skapandet av nya identiteter. Dessa identiteter 

kan ses vid analys av kursplanen och då kan man även få syn på vilken diskurs eller vilka 

diskurser som påverkat denna. !

!
1.7.2 Visuell kultur och visuella kulturstudier!!
För att kunna beskriva visuell kultur behöver först kultur beskrivas.  Rose skriver att kultur är 

ett komplext koncept. Det handlar om att människor tolkar representationer i form av bland 

! !11

!  Winther Jørgensen &Phillips (2000), s. 105.21

!  Ibid., s.105f.22

!  Ibid., Referat av (Werthell &Potter 1992:78) s. 107.23

!  Ibid., s. 34.24

!  Ibid., s. 107.25

!  Ibid., s. 49.26

!  Ibid., s. 13.27
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annat konst, filmer, samtal och olika texter. Rose tar även upp att ”/…/ the visual is central to 

the cultural construction of social life in contemporary Western societies.”
 

 Det som avgör 28

vad vi ser, när vi ser dessa representationer är inte bara vår synförmåga utan vår visualitet, det 

vill säga hur synen konstrueras beroende på vad vi i den rådande kultur vi befinner oss, hur 

och vad vi kan, får och har lärt oss att se. Det vi ser är med andra ord kulturellt konstruerat. 

Mirzoeff skriver att: ”In fact, visual culture is interested in sight only when it becomes 

vision, /…/.”
 

 Det finns idag ett stort utbud av bilder i vår omvärld. Rose skriver att termen 29

visuell kultur hänvisar till det överflöd av det visuella i vårt dagliga liv.
 

  Mirzoeff tar upp att 30

internet som idag är vårt främsta globala medium, var från början ett textbaserat medium, men 

nu är det främst bilder och filmer som får mer och mer utrymme.
 

 I Lgr 11 står det att 31

eleverna ska får erfarenhet av visuell kultur ”där film, foto, design, konst, arkitektur och 

miljöer ingår.”
 

 Även här beskrivs visuell kultur som olika visuella representationer som vi 32

möter i vår vardag. Tarja Häikiö och Bengt Lindgren skriver i en artkel i Bild i skolan att med 

begreppet visuell kultur har ”forskare lyft fram bildens användning som källmaterial/…/.”
 

 !33

!
1.8 Metod!!
I detta avsnitt redogörs för vilka metoder som använts i studien. De individer som är med i 

undersökningen via bildskapande och intervju omnämns i texten som informanter.
 

!34

Innan insamlandet av det material som kom att utgöra empirin i denna studie kunde påbörjas 

fick informanterna förklarat för sig vilken typ av studie som gjordes, vad uppgiften var, samt 

att allt deltagande var frivilligt och att de fick avbryta när de ville. Informanterna 

informerades samtidigt om att de som ville delta måste ha målsmans godkännande. För att 

vårdnadshavare skulle få information och möjlighet att skriva under ett godkännande fick 

! !12

!  Rose (2009), s. 2.28

!  Mirzoeff, Nicholas (2009). An introduction to visual culture. 2. ed. London: Routledge, s 3.29

!  Rose (2009) s. 4.30

!  Mirzoeff (2009), s 2.31

!  Lgr 11, s. 20.32

!  Häikiö, Tarja & Lindgren Bengt (2003) ”Bild och visuell kultur - för en vidgad kunskapssyn i skolan”, i Bild i 33

skolan 3/2003. 

!  Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s 13.34
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informanterna hem ett brev där det stod beskrivet vad det var för undersökning, att det är 

frivilligt och att målsman måste godkänna att deras barn får delta eftersom de är under 16 år.
 

!35

!
1.8.1 Elever som medforskare!!
I denna undersökning har informanterna, det vill säga eleverna, varit medforskare. Detta för 

att undersökningen inte skulle handla om dem utan göras med dem. Forskarna i boken Doing 

visual research menar att ”/…/ children and young people are capable of providing expert 

testimony about their experiences, associations and lifestyles."
 

  Dock måste man räkna med 36

att elever blivit skolade att uttrycka sig på ett visst sätt genom sin skolgång och man måste 

akta sig för att se elevers röster som äkta och opåverkade.
 

 "To complicate matters even 37

further, voice is very dependent on the social content in which it is located."
 

 Vidare skriver 38

Pat Thomson att eleverna kan vilja vara till lags och vilja svara det man tror att forskaren vill 

höra. För att försöka minska risken för detta informerades informanterna om att det är viktigt 

att de berättar vad de tycker inte vad de tror förväntas av dem. Det är deras åsikter som är de 

viktiga. Trots att det finns vissa svårigheter med att använda ungdomar som informanter 

känns det viktigt att eleverna får komma till tals, det är ju deras uppfattningar om bildämnet 

som ska få komma fram. Detta göra att eleverna själva fick i uppdrag att med bild och/eller 

text svara på följande frågor: Vad tycker ni om bild? Vad lär ni er?  Vad har ni för användning 

av det? Att bild valdes som en kommunikationsmöjlighet är dels för att det inte bara är det 

skrivna eller det talade språket som konstruerar våra sanningar och vår värld utan även 

bilder.
 

 Dels för att ”Erfarenheter visar att man i bilder ofta lyfter fram saker som man annars 39

aldrig skulle ha kommit på att berätta om.”
 

!40

!

! !13

!  Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion,Uppsala: Kunskapsförlaget, 35

s.27.

!  Thomson, Pat red. (2008). Doing visual research with children and Young people. London: Routledge. s 1.36

!  Ibid,. s 5.37

!  Ibid., s 6. 38

!  Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007) Diskursanalysen i praktiken. 1. uppl. Malmö: Liber, s10.39

!  Lind, Ulla & Åsén Gunnar (red) (2003) En annan skola - elevers bilder av skolan som kunskapsrum och social 40

arena, Stockholm: HLS Förlag, s.25.
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1.8.2 Etnografisk metod!!
I denna studie användes etnografisk metod i form av intervjuer av olika slag samt en 

fältstudie. Att arbeta etnografiskt passar väl när man vill förstå människors syn på till exempel 

kunskap och det sker genom olika studier av människors utsagor.
 

 Detta passar i hög grad 41

ihop med socialkonstruktionismen som studerar och söker se diskurser med hjälp av att 

studera hur språket används. Inom ramen för etnografisk metod gjordes en fältstudie. Vid det 

tillfället fick informatnerna i bild och text svara på de ovan nämnda frågorna (frågorna står 

under 1.5 Empiri samt 1.8.1 Elever som medforskare).  Under detta tillfälle utfördes samtal 

med infromanterna om deras bilder. Deras utsagor vid bildsamtalen skrevs ner på plats. Dessa 

samtal hölls med alla sexton informanterna. Detta ökar även validiteten genom att låta 

informanterna ta del av resultat och tolkningar.
 

 När det gäller tolkningar av elevbilder 42

ombads eleverna berätta om sin bild när de var klara med den. Svaren skrevs ned och arbetet 

fotograferades. När man arbetar etnografiskt måste man på något vis se till att de data som 

samlas in och analyserar blir tillförlitliga. Det kan göras genom metodtriangulering, det vill 

säga att man använder sig av flera metoder. När man använder "flera sorters data, kan 

forskaren lita på att resultaten är tillförlitliga."
 

 I denna studie används metoderna bildanalys, 43

bildelicitering och korta samtal om bilderna och bildämnet.!

!
1.8.3 Semiotisk analys!!
Att utgå från informanternas bilder är ett bra sätt när man vill lyfta fram elevperspektivet, då 

det inte är några på förhand formulerade kategorier som elevernas yttranden sorteras in i, utan 

kategorierna konstrueras utifrån informanternas utsagor. När bilderna analyserades användes i 

denna studie begrepp ur semiotiken. Semiotik valdes för att den hjälper till att nå djupare in i 

bilderna än till exempel tolkning av komposition och är ej heller kvantitativ som 

innehållsanalys kan vara på vissa nivåer. När den semiotiska analysen gjordes användes 

begrepp ur böckerna Det kreativa ögat och Visual methodologies.
 

 !44

! !14

!  Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s 68.41

!  Ibid., s. 75.42

!  Kullberg (2004), s. 83.43

!  Lindgren, Bengt & Nordström, Gert Z. (2009). Det kreativa ögat: om perception, semiotik och bildspråk. 1. 44

uppl. Lund: Studentlitteratur och Rose (2007).



Hanna Ahrenby

Först gjordes en denotativ beskrivning, med detta menas en beskrivning av de tecken som 

bilden innehåller. Tecken kan förstås på flera sätt och semiotikens vokabulär hjälper till att 

beskriva på vilket sätt de olika tecknen kan förstås och skapar betydelse.
 

 Ett ikoniskt tecken 45

är ett som har likhet med objektet i livsvärlden, ett index skiljer sig från ikon genom att det är 

kulturellt kodat. Till exempel får skyltar på toalettdörrar oss att förstå att där finns en toalett 

och ibland om det är dam eller herr toalett. En symbol är ytterligare ett steg bort eftersom 

symbolen har ett arbiträrt samband mellan uttryck och innehåll. Rose nämner exemplet med 

en bild på en baby vilken kan betyda framtid när detta tecken används som en symbol. 

Paradigmatiska tecken får sin betydelse från kontrasten till de övriga tecknen i bilden. Man 

talar även om förankring som till exempel kan vara texter skrivna i eller till bilder. Dessa 

texter/förankringar hjälper oss att välja mellan olika möjligheter på den denotativa nivån. Ett 

tecken kan även beskrivas på flera sätt, som både ikon och symbol.
 

 Efter den denotativa 46

beskrivningen gjordes en konnotativ notering och med det menas den associativa nivån där 

associationerna ska ”relateras till förmodade intentioner och kontexter”.
 

 När det gäller 47

kontexter så nämner Gert Z Nordström följande; sändarkontext, inre kontext, yttre kontext 

och mottagarkontext.!

!
1.8.4 Bildelicitering!!
Efter att innehållsanalysen avslutades valdes 7 informanter ut för bildelicitation. Detta 

eftersom bildelicitation kan frammana samtal i en intervju som annars inte skulle komma 

fram. Vid bildelicitering fokuserar man på vad man kan uppnå med bilden och inte vad bilden 

i sig är.
 

 Rose tar upp sex grundläggande steg för bildelicitering.!48

!
1. En första intervju där man tar upp att bilder senare kommer att bidra till svaren.!

2. Informanterna får information om vilken typ av bilder de ska göra och hur många.!

3. Informanterna tittar igenom sina bilder och ombeds skriva något om dem.!

! !15

!  Rose (2007), s 79.45

!  Ibid., s 83ff.46

!  Rose, s 72.47

!  Rose (2007), s. 238ff.48
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4. Ytterligare en intervju där bilden eller bilderna diskuteras i detalj, för att få reda på 

vad informanterna avser att visa med sina bilder.!

5. Transkribera materialet, eventuellt använda innehållsanalys för att tolka och sortera 

materialet.!

6. Presentation av arbetet.!

Som nämnts ovan kan det vara bra för ökad validitet i en undersökning som denna att låta 

informanterna ta del av tolkningen som forskaren gjort, vilket borde passa in under det sjätte 

steget. I denna studies undersökning har dessa steg ej följts helt men de olika delarna finns 

ändå med om än i någon annan ordning. Detta för att det passade med den tid jag hade till 

förfogande med eleverna. Steg 1 – 3 gjordes vid samma tillfälle då även fältstudien 

genomfördes, dock var det fjärde steget frivilligt. Dessutom gjordes det korta informella 

intervjuer där informanterna beskrev sina bilder och frågor ställdes kring bilderna av 

intervjuaren för att klargöra vad informanterna ville visa med sina bilder. Det vill säga en 

variant av steg 4. Bilderna används tillammans med de transkriberade intervjuerna för att se 

vilken diskursiv praktik som informanterna synliggör samt i jämförelse med diskursanalysen 

av kursplanen.!

!
1.8.5 Diskursanalys!!
”Curriculum study in art raises the basic questions: What knowledge is most worthwhile? 

Why is it worthwhile?”
 

 Som sägs i citatet så är det bra att titta på kursplanerna, för att se vad 49

som anses vara relevant kunskap inom den rådande diskursen. Kursplanen tillsammans med 

läroplanen ska styra innehållet i ämnet bild och vilka färdigheter eleverna ska ha med sig efter 

avslutad grundskoleutbildning. Eftersom socialkonstruktionismen ligger till grund för denna 

undersökning blir det då adekvat att använda diskursanalysen som metod för att analysera 

detta. När en diskursanalys genomförs så är reflexivitet viktigt ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Med detta menas att forskaren försöker använda sina teorier på sin egen 

forskningspraktik.
 

 ”Under alla omständigheter leder övervägande om reflexivitet till att 50

forskaren även tänker på sin egen roll som forskare i arbetet, och att han eller hon motiverar 

! !16

!  Lindström, Lars (red.) Nordic visuell arts education in transition: a research rewiew. Stockholm: 49

vetenskapsrådet. S. 23.

!  Winther Jørgensen & Phillips (2000),, s. 111.50
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de forskningsmässiga val som görs.”
 

 Det ger en medvetenhet om att forskningsbidraget är 51

en del av diskursen och bidrar till den. I denna studie används begrepp ur diskurspsykologin 

för att synliggöra de diskurser och historiska avlagringar från äldre diskurser som är med och 

skapar bildämnets identitet. Texterna lästes och nyckelbegrepp togs ut och placerades i 

förhållande till bildämnet. Detta analyserades för att synliggöra den eller de diskurser som är 

med och skapar bildämnets identitet.!

!
1.9 Tidigare forskning!
!
Här presenteras tidigare forskning. Dels forskning där bilder har använts som empiriskt 

material och dels forskning som är en utgångspunkt för denna studie.!

!
1.9.1 NU03 - Bakgrund, syfte och genomförande!
!
Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå Universitet fick år 2003 i uppdrag av Skolverket 

att göra den delen i Nationella utvärderingen som handlar om bildämnet. "Undersökningen 

inriktas på förutsättningar för, genomförande av och resultat av undervisningen."
 

 Dels såg 52

man hur mycket tid ämnet får i skolan, vilka förutsättningar man har i form av till exempel 

lokaler och teknik. Man tittade även på elevinflytande liksom lärares, elevers och föräldrars 

syn på och attityd till ämnet, vad ämnet bild innehåller och bör innehålla samt vilken nytta 

eleverna tycker sig ha av ämnet. NU03 är till en stor del en kvantitativ studie där man 

använde sig av både elev-, föräldra- och lärarenkäter. Totalt svarade 39 lärare och 1610 elever 

på enkäterna. För att undersöka hur bildarbete utförs över tid samt hur elever och lärare 

bedömer elevernas arbeten gjordes även en processtudie. Processtudien genomfördes med 

observationer vid besök på vissa skolor samt intervjuer med lärare. Forskarna tog även del av 

elevarbeten och loggböcker under besöken. När det gäller elevperspektivet så har det ej fått 

något större utrymme i NU03, då elever endast kommer till tals genom enkäter med färdiga 

svarsalternativ.!

!

! !17

!  Ibid., s. 112.51

!   NU03, s. 12.52
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Resultaten visade att bildundervisningen dominerades av bildframställning. Bildanalys och 

kunskap om bilder från olika tider och kulturer fick mycket mindre utrymme. Bildanalys fick 

vid undersökningstillfället förhållandevis lite tid jämfört med bildframställning och forskarna 

såg här en ”outnyttjad potential”.
 

 Det visade sig att det är just bildframställning som 53

eleverna anser att de ska ägna sig åt under bildlektionerna.
 

  Bildframställningen var även det 54

som vägde tyngst när det gäller betygsättning. När det gäller hinder för måluppfyllelse så 

visade det sig i NU03 vara för stora elevgrupper, samt att ämnet hade för lite tid som var de 

största hindren.
 

 En orsak till upplevelsen att ämnet har för lite tid kan vara att när nya 55

kursplaner kommer, som ska förändra ämnet, blir det istället som ett tillägg till redan 

befintligt innehåll vilket leder till att det blir trångt inom bildundervisningens tidsramar.
 

 56

Dessutom visade NU03 att: ”Digital kompetens och utrustning är ännu inte vanlig inom 

ämnet.”
 

 Forskarna tror att ett ökat inslag av digital bild i ämnet kan leda till att elever och 57

föräldrar lättare kan se någon nytta med ämnet och ge det mer tyngd. Det visade sig att elever 

tyckte att bild är roligt men ej viktigt, ej heller föräldrar såg ämnet som viktigt för elevernas 

framtid.
 

 NU03 har inspirerat till fler uppsatser sedan den gavs ut. Bland annat en uppsats 58

från 2005 som undersökte hur några bildlärare såg på bildanalys och bildtolkning i 

bildundervisningen. I den undersökningen visade det sig att en av orsakerna till att bildanalys 

och bildtolkning inte fick något större utrymme var elevernas förväntningar. Informanterna, 

som här var bildlärare, menade att eleverna förväntade sig mer traditionellt bildskapande och 

teckning och målning.
 

!59

!
!

! !18

!  NU03, s. 105.53

!  NU03, s. 109.54

!  NU03, s. 116.55

!  NU03, s. 142.56

!  NU03, s. 147.57

!  NU03, s. 141.58

!  Harrysson, Terece  ”En loppa på ögat, En studie om vad bildlärare verbalt uttrycker när det gäller bildanalys 59

och bildtolkning I undervisning”. Examensarbete vid konstfacks bildlärarutbildning (2005), s.21, s.25f.
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1.9.2 Bildämnets historia!!
Bildämnet är ett ämne som genomgått många förändringar inom skolan.

 

 Ämnet teckning 60

kom in i den svenska skolan i mitten på 1800-talet och var då som benämningen säger just ett 

teckningsämne. Man ville utbilda unga människor i teckning för att tillgodose den 

framväxande industrins behov. Man övade sig genom att avbilda. Med tidens anda 

förändrades synen på ämnet och ”Från sekelskiftet blir konstbildning och smakfostran allt 

mer centrala frågor i diskussionerna kring ämnet, /…/.
 

 Man fortsatte dock även med 61

avbildande. Mot slutet av 1800-talet vaknade också ett intresse för ”den fria spontana 

barnbilden”.
 

 Man tittade nu främst efter barns utveckling i bilder och stadieteorier 62

utvecklades. I och med detta väcktes också ett intresse för det fria skapandet. Detta började 

tillämpas i skolan och krävde inte att barn skulle kunna avbilda perfekt innan de ansågs 

mogna för det. I 1919 års undervisningsplan ansåg man att frihandsteckning skulle vara det 

viktigaste och det förblev så till 1950-talet. Från 1920-talet och fram till 1960-talet gavs det ut 

arbetshäften med olika tekniska övningar i ämnet bild och nu ansågs bildämnet kunna fungera 

som stödämne för andra ämnen, med motiveringen att man lär sig bättre om man lär på flera 

sätt.
 

  Det fria skapandet fick mer utrymme och man ansåg att fritt skapande var en viktig 63

avkoppling för eleverna. Under 1960-talet ökade bildutbudet i samhället och nu diskuterades 

bilden som ett kommunikationsämne. Bilden har genomgått en förändring som Åsén 

beskriver på följande sätt: ”teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild 

som kommunikationsmedel.”
 

 Det har med andra ord ”skett gradvisa förskjutningar när det 64

gäller ämnets innehåll och huvudsakliga fokus.”
 

 Men detta har främst setts i läroplaner och 65

kursplaner. På denna teoretiska nivå menar Åsén, att ämnet följt med utvecklingen i 

samhället. I praktiken har det dock gått långsamt fram och som det står att läsa i NU03 är det 

fortfarande bildframställning som dominerade 2003. Åsén nämner några tänkbara förklaringar 

! !19

! Åsén, (2006).60

!  Ibid., s. 111.61

!  Ibid., s.112. 62

!  Ibid., s. 113.63

!  Ibid., s. 107.64

!  Ibid., s,117.65
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till detta. ”De olika planer, föreställningar och tankemönster som varit förhärskande vid olika 

tidpunkter ligger istället kvar som lager på lager i verksamheten och påverkar den.”
 

 !66

!
1.9.3 En annan skola och ungas bildskapande!!
I boken En annan skola skriver Ulla Lind och Gunnar Åsén om hur man använde elevbilder 

för att få syn på vad elever tycker om skolan. Elever ”ombads att teckna, måla, fotografera 

etcetera sin bild av hur det är att vara elev i skolan.”
 

 För att kunna avläsa dessa bilder krävs 67

kunskap kring bilders uppbyggnad och hur man kan se på bilder som text. Forskarna tar upp 

att text är en "väv av betydelser".
 

 Det betyder att även bild kan ses som text, då även de är 68

sammansatta av olika betydelsebärande element. En viktig skillnad som forskarna tar upp är 

att skriftspråket avläses och skrivs linjärt medan bilden kan läsas från många olika riktningar. 

Men för att kunna läsa ungas bilder måste man först se bilderna som narrationer och det är 

först då man kan ”tolka streck, prickar, ytor, linjer, färger och former som betydelsefulla, 

meningsfulla element, dvs. som tecken för eller "teckning" av idéer, tankar och känslor som 

kräver tolkning."
 

 En anledning till att använda elevers bilder för att undersöka hur elever ser 69

på skolan är att elevperspektivet lyfts på ett sätt som Åsén menar att det inte görs i någon 

större utsträckning i de nationella utvärderingarna. Man utgår i detta arbete från vad eleverna 

berättar. "Att studera skolan ur elevernas perspektiv innebär således en möjlighet att lyfta 

fram specifika dimensioner av livet i skolan som andra perspektiv inte förmår 

uppmärksamma."
 

 Exempelvis så visade bilderna att de flesta miljöer som eleverna visade 70

inte var klassrum utan korridorer och skolgårdar.!

!
1.9.4 Elevers bilder av skolan!!
Lena Jönssons avhandling Elvers bilder av skolan - Vad elever berättar om och hur lärare och 

lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder, kom som en direkt 

! !20

!  Åsén, (2006) s. 118.66

!  Lind, Ulla &Åsén, Gunnar (red.) (2003) En annan skola – elevers bilder av skolan som kunskapsrum och 67

social arena, Stockholm: HLS Förlag

!  Ibid., s. 8. 68

!  Ibid., s. 24.69

!  Ibid., s. 19. 70
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följd av antologin En annan skola, där Jönsson själv skrivit ett kapitel. Två av 

frågeställningarna som Jönsson ställde i sin avhandling var: ”På vilket sätt väljer eleverna att 

skildra skolan och sin egen situation i bilderna? Vilka teman kan urskiljas i elevernas 

bilder?”
 

 En utgångspunkt som Jönsson haft är att ”bilder bär på kunskap, innebörd och 71

mening som inte alltid kommer fram genom tal- och skriftspråk.”
 

  Bilder är representationer 72

av verkligheten, det är inte direkt avbildning av verkligheten utan ”de liknar vad de står för, 

vilket inte är fallet med det verbalspråkliga tecknet.”
 

 Jönsson tittade noga igenom bilderna 73

och sorterade in dem i kategorier, det blev totalt åtta stycken. Bilder kan avläsas från många 

håll och innehåller mycket information vilket gör att samma bild kan placeras i flera 

kategorier. Sedan gjorde hon en bildsemiotisk näranalys av några bilder ur varje kategori. Det 

hon såg var att yngre elever ofta visade den fysiska miljön i sina klassrum samt vad de gjorde 

på rasterna, vilket ofta var någon form av idrottsaktivitet. De äldre eleverna utgick mer från 

sig själva, det var ett varierat utbud av berättelser från dessa elever. Allt från hur de pluggar på 

prov, hur tankar från skolan följer dem hem, deras olika relationer, den fysiska miljön i 

skolan, böcker och prestationskrav. Det förekommer även text i bilderna, inte sällan i form av 

till exempel pratbubblor. Detta menar Jönsson, har att göra med att bilder alltid skapas i en 

kontext, den visuella kultur eleverna befinner sig i påverkar bildskapandet. Jönsson tar upp att 

när verbala tecken som ljud eller text ingår i bilder kan det förskjuta innehållet i bilden.
 

 !74

Ulla Lind som är en av redaktörerna till En annan skola, som nämns ovan, har i sin 

avhandling Blickens ordning använt elevbilder som källmaterial för att synliggöra elevers 

bilder i en kommunikation kring skolan. Dessa bilder är skapade av elever för att "berätta i 

bild hur det är att vara elev i skolan."
 

 Lind tar i sin avhandling upp att det förs diskussioner 75

kring om det är bäst att använda "naturligt" empiriskt material eller material som forskaren 

medverkat till att ta fram. Hon skrivet att traditionellt har naturligt material ansetts ge "en 

bättre bild av samhället och av social interaktion som skulle ägt rum, forskaren förutan. Detta 

! !21

!  Jönsson, Lena (2010).71

!  Ibid., s. 209.72

!  Ibid., s. 39. (Jönsson refererar, Karlsson, 1996).73

!  Ibid., s. 38.74

!  Lind, Ulla (2010) Blickens ordning- bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform. 75

Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, s.293.
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blir inte giltigt på samma sätt inom diskursanalytiska metoder, där forskaren istället behöver 

delta som aktiv part i metoderna."
 

!76

!
2. Bearbetning och analys!
!
Informanterna benämns här som bokstäverna A- L, detta för att de ska vara anonyma. Det 

börjar med en kort beskrivning av hur bearbetningen av materialet gjorts och vilka kategorier 

som konstruerats. Sedan redovisas varje kategori var för sig.!

!
2.1 Bildanalys och kategorisering!!
De 21 bilderna som informanterna gjorde gicks noggrant igenom och utifrån resultatet av 

bildanalyserna kunde tre kategorier konstrueras. Det som har varit viktigt arbetet igenom är 

att det finns ett elevperspektiv vilket betyder att kategorierna är komna ur elevernas bilder. 

Vid genomgången av bilderna gjordes en semiotisk analys. Detta främst för att inte missa 

något väsentligt och för att få fram material och tankar till intervjuerna. Vid transkiberingen 

av intervjuerna har aaa, mmm, och liknande ljud ersatts av tre punkter som står för en kort 

paus. Med /.../ visas att den del av stycket hoppats över. Ur intervjumaterialet kunde ännu en 

kategori skapas, som jag kallas Press, process. De kategorier som jag konstruerade utifrån 

elevernas bilder är följande: 1. I praktiken, 2. Användbarhet, 3. Upplevelsen.!

!
2.1.1 I praktiken !!
Flera bilder visade exempel på skapande eller material som används vid traditionellt 

skapande. Det visade sig att flera av bilderna visade på tecken för till exempel pennor, färger 

eller texter (förankringar) till sina bilder som talade om detta.!

!
!
!
!
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Bild 1 är ett exempel på detta. Informant H, som gjort Bild 1, sa då att ”Man tecknar, ritar 

mycket på bilden”. Denna informant nämnde bara traditionella tekniker, ej något om analys, 

konsthistoria, digitalt skapande eller film. Vid den konnotativa noteringen av Bild 1 fördes 

tankarna till att informanten lagt ner mycket tid och koncentrerat arbete på att få till sin penna 

och detta för tankarna till att den är viktig och står för något positivt, vilket också framkom i 

fältstudien, då informanten sa att det är roligt att teckna. Det är här ritandet och tecknandet 

som är det dominerade inslaget i bildämnet och det som känns viktigast för denna informant.!

!

Även Bild 2, som är gjord av informant D, är ett tydligt exempel på hur denna informant  

visar att bilden handlar om att öva olika tekniker. I den här bilden har vi olika ikoniska tecken 

för vanligt förekommande material i bildsalen som pennor och färger. Det finns även ord och 

korta texter som fungerar som förankringar i bilden och de lyder: Fakta, färger, måla och rita, 
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fokusering, arbeta med olika material, målarfärger, pennor. Det är två ord och två tecken som 

ej handlar om traditionella tekniker, ett ikoniskt tecken för bok med ordet fakta skrivit ovanför 

denna samt två ikoniska tecken för ögon, med två streck från dessa till en bild men en 

streckgubbe på. Detta blir tillsammans ett index för den koncentration som bildskapande och 

att titta på bilder kräver. Till höger om denna står ordet fokusering som fungerar som en 

förankring till bilden.!

!

För informant F var bilden viktig som uttrycksätt och hon ville med sin bild (Bild 3) visa att 

när man uttrycker sin kreativitet så sker en utveckling hos personen, vilket tydligt framkom i 

intervjun. Ur intervju med informant F och G, som är studiens enda gruppintervju:!

“ Jag: - Du skrev ganska utförligt vad du tyckte om bildämnet punkt för punkt och jag vill att 

du berättar så mycket som möjligt om din bild och hur du tänker om frågorna och bildämnet.!

F: - Alltså det är väldigt svårt för jag ritade bilden för att jag inte kunde uttrycka det i ord så, 

men då måste jag göra det ändå.”!

Lite senare under vår intervju:!

” F: - Nämen liksom så här mer uttrycka sin kreativitet och träd som spirar uppåt. !

Jag: - Är det som utveckling som liv, det kommer nytt, eller?!

F: - Ja den typ men just, vad ska jag säga att nå lite högre… !

Jag: - jaha !

”F: - Och då kan man liksom  ...   vilket det kanske inte gör om man uttrycker med ett ord 

eftersom   ... ja precis som med en blick kan med en bild säga att den uttrycker mer än tusen 

ord. ”!

I mitten av intervjun fortsätter vårt samtal om bilden som uttryckssätt när informant F säger: !
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F: -Jag tror att jag kommer måla hemma sen på fritiden. !

Jag: -Ja vad är det du tänker dig att du kommer göra då? !

F: -Typ akvarell eller så…!

Jag: -Är det för uttryckssättet eller dekorativt?  !

F: -Inte så mycket dekorativt”!

Det absolut viktigaste för denna informant är att bilden är ett sätt att uttrycka sig och gärna då 

när orden inte räcker till.!

I bilderna blev det tydligt att flera elever uttryckte känslor och tankar i bild, de förmedlade sin 

syn på bildämnet, om det var positivt eller inte, även om de själva inte nämnde detta vid 

intervjuer. Ett exempel på detta är bild 4 där vi på bilden kan se en liggande rektangel i den 

finns ett ikoniskt tecken för en person som befinner sig bakom några tjock streck som sträcker 

sig från rektangelns övre del till dess nedre del, dessa streck kan tolkas som index för 

fängelsegaller vilket även förankras via den text som står på pappret; ”Jag lär mig inget nytt. 

Och känns instängt.” På grund av sändarkontexten, att bilden är skapad för att informanterna 

ska förmedla sin syn på bildämnet, så fördes tankarna vid den konnotativa noteringen till att 

denna informant inte trivdes med detta ämne. Det kan ses som ett sätt att uttrycka sig i bild, 

trots att det inte finns någon förankrande text eller stöd i intervjun för detta. !

Även informant J, som inte trodde sig ha någon nytta av bilden (Bild 5), skrev på sin bild: 

”Men jag får nog användning av bilden om jag måste uttrycka mig på något annat sätt än 

med ord.” !
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Flera elever uttryckte att de utvecklar kreativitet och fantasi, antingen i bild eller vid intervju. !

Bild 6 är ett exempel på detta och vid intervjun sa informant A följande:!

Jag: - Sen gjorde ni också den här som ser ut som en fackla här den var mer föreställande  och 

då under lektionen sa du att det var en kombination av fantasi och från spel och filmer   och 

sådana här saker.!

 A: - Ja, !

Jag: - Hur tänkte du när ni gjorde den här, kan du berätta lite om det?!

A: - Jo men vi som, ...  höll ju först på ... jag tror vi lekte först bara med en penna jag tror den 

sitter här i någonstans sedan blev det mer form och form och till slut när vi fått fram  den här 

svarta koppen så tyckte vi att det såg lite ut som en fackla å då gjorde vi sista detaljerna där.!

Flera nämnde kreativitet kort i intervjuerna och informant C uttryckte sig på följande sätt om 

kreativitet och bild:!
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” - och så tycker jag det är så härligt för att man får vara kreativ” !

Några av informanterna visade i bild eller pratade om att konsthistoria och att lära sig om 

bilder ingick i bildämnet. Informant B visade inget i sina bilder på att bildämnet handlade om 

kultur och konsthistoria men i intervjun kom det fram att han tyckte det var ett stort inslag i 

bildämnet och då i form av att lära sig om olika målare. Även informant D tar upp kunskap 

om bilder i sin intervju: !

Jag: - Här har du ritat en bok och det står fakta, här står det färger och så har du gjort olika 

pennor och så har du skrivit fokusering här också och olika material.!

D: - Mm, ja, men till exempel när man kollar på en tavla och när man liksom speciellt har läst 

om det då kan man ju se dom här bilderna som man inte tänker på annars.!

Jag: - Ja just det, informationen gör att man ser mer, tycker du att man gör så  mycket i bilden, 

att man lär sig mycket om saker och tittar på bilder?!

D: - Mmm!

Jag: - Kan du beskriva hur det är på undervisningen i bilden? !

D: - /.../, om dom säger så här "kolla riktigt noga" då kan det ju komma sådana här saker som 

egentligen inte är menade att dom hade ritat (att de som ritat menat att man ska se) men man 

liksom ser det ändå.!

Jag: - Ja, man tar sig mer tid.!

/.../!

D: - Man lär sig väl mycket om alla konstnärer och så. Hur alla alltså hur olika man kan rita.!

!
2.1.2  Användbarhet!
!
När det gäller användbarhet så var det två saker som framkom i bilder och intervjuer och det 

är de informanter som målar eller tror sig att i framtiden måla på sin fritid och de som tror sig 

ha användning för bildkunskaper i sitt kommande yrke. När det gäller yrke så visade det sig 

att de flesta nämnde att man har användning av bildkunskaper om man ska göra ritningar till 

något som ska byggas eller om man ska bli konstnär. Det visar på en ganska smal syn på hur 

bildkunskaper är användbara i vårt samhälle. Men det finns undantag. I ett samtalet med 

informant F och informant G framkom följande:!

Jag: - Vad känner du inför kommande yrke?!

G: - Ja, ... jag vet inte riktigt …!
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Jag: - Får jag fråga vad du ska läsa i gymnasiet?!

G: - Ja det är tekniken då.!

Jag: - Teknik, om vi tänker på tekniken nu tror du att du kommer ha användning för dina 

kunskaper från bilden där?!

G: - Ja det är väl om man ska göra nånting då typ ett arbete.!

F: -  Alltså jag skulle tänka att det är jättemycket bild i teknik.  !

G: - Ja egentligen. !

F: - Egentligen .!

G: - Nä, men inom mekaniken eller vad man kallar det då lär man sig ju skissa och visa hur 

det fungerar.!

Jag: - Så det blir ett verktyg för att visa hur det ska funka. !

Hur tänker du kring tekniken, nu blev jag så nyfiken?!

F: - Jag vet inte nämen det är väl en del formgivning  och så .!

!
Lite senare i samma intervju:!

Jag: - Så om ni skulle sammanfatta vad är bildämnet är var och en av er, vad är bildämnet?!

G: - Det är typ allt, tänker jag.!

!

!

Två av informanterna (C och I) valde att lämna in bilder de gjort på sin fritid för att visa på 

exempel på hur bildkunskaper kan användas och vad bildämnet är för dem.  Det är Bild 7 som 

C gjort och Bild 8 som I gjort.!
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Det som skiljer dem åt är att informant C med Bild 7, målar och är säker på att hon kommer  

att ha användning för sina bildkunskaper både på fritiden och i kommande yrke.!

Informant I som gjort Bild 8 sa att han fotade lite med mobilen och har lärt sig att ändra lite 

på dem via ett program i mobilen, det hade han dock inte lärt sig under bildlektionerna utan 

från en släkting. När det gällde användning av kommande arbete så var det endast om man 

skulle bygga någon och behövde ritning.!

!
2.1.3 Upplevelsen!!
Ett exempel på detta är Bild 9 som är gjord av informant D.!

Konnotativ notering: Denna tvådelade bild är skapad för att svara på frågorna: Vad ni tycker 

om bild, vad lär ni er och vad har ni för användning av det? Detta gör att man kan se dessa 

bilder med sina texter som en tudelad inställning till bilden, som å ena sidan är positiv 

eftersom man lär sig nya saker men å den andra sidan av bilden finns det svårigheter och det 

kräver fokusering och träning. Bilden är delad i två och relativt lika ansikten – de innehåller 

samma tecken, men uttrycker olika känslor. Dock är den högra mindre än det vänstra. Detta 

kan då tolkas som att den positiva sidan är den som är störst och väger tyngst. Kanske har 

informanten en generellt positiv inställning till ämnet bild trots att det innehåller delar som ej 

upplevs lika positivt?!
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Att bilden är gjord i blyerts kan betyda att informanten tycker att teckning är en stor del av 

bilden så detta uttrycksmedel låg närmast till hands eller för att visa denna teknik som något 

man gör i bilden. När informant D ombads berätta om sin bild kom följande svar:!

D: - Men jag älskar ju att rita så jag tycker det är väldigt roligt men jag tycker det ändå är 

svårt för när man gör fel jag har sådan ... alltså jag måste ha rätt, det kan vara ett streck som 

jag håller på med en halvtimme så jag hatar ju det men jag älskar ju att rita men det är det att 

det ska bli precis.!

Även informant A som gjort figurerna på bild 6 och bild 10 pratade mycket om att bilden är 

okey vid vissa uppgifter men pressen att det ska bli rätt skapar prestationsångest vilket gör att 

bilden då inte upplevs så positiv. !

!
Informanten som gjort bild 11 som visar en person som inte når fram.!
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Konnotativ notering och kontexternas inverkan: Med textens sändarkontext i åtanke så 

erbjuds en möjlig tankekedja där jag här ser en individ som ser bild som konst som hängs på 

väggen, gärna med en stor ram som för tankarna till äldre tiders stora guldramar. Detta gör att 

jag även tänker på det realistiska porträttmåleri som varit rådande under en längre tid i 

historien. Kanske är detta ett ideal som denna informant har när det gäller måleri?!

Dock målar inte figuren på bilden utan sträcker sig mot bordet med målarmaterial på. 

Någonting gör att denna inte når fram. Individen på bilden är inte så stor men den är inte 

heller framställd som för liten att nå fysiskt. Det får mig att tänka att det måste finnas ett annat 

hinder. Om jag tar tavlan som är ritad på väggen i bilden och jag ser det som ett ideal hos 

denna informant kan det som gör skapandet onåbart vara prestationsångest? Eller att 

informanten känner att den inte får lära sig att måla portätt på detta sätt? Eller är det tid? Dock 

syns inget i bilden som visar på tid, till exempel en klocka. Något som Jönsson sett i sina 

bildanalyser. 
 

 Vad det än är så är det något som gör att denna individ inte får möjlighet att 77

uttrycka sig i bild. Att bilden är gjord i blyerts kan betyda att informanten tycker att teckning 

är en stor del av bildämnet så detta uttrycksmedel låg närmast till hands eller för att visa 

denna teknik som något man gör i bildämnet. Detta är något som delvis bekräftades i 

bildsamtalet där informanten sa att ”I bilden lär man sig rita och sen kan man göra tavlor”.!

!
Instängdheten som informant E uttryckte i Bild 3 kan vara ett sätt att säga att man inte kan 

uttrycka sig eller inte blir hörd. I texten står det att ”Jag lär mig inget nytt”, det kan vara att 

eleven inte hittar vägar, inte når fram till ett skapande där denne känner att hon kan uttrycka 

sig? Vid intervjun framkom det att informanten upplevde att de mest gjorde samma saker. När 

informanten ombads berätta om sin bild sa denne följande: !

E: - Jag gjorde den mest då för att alltså vi gjorde typ mest samma saker och inget nytt 

ungefär ... det kändes liksom som man gjorde samma saker varje gång och inte utvecklades.!

Samtalet mellan informanten och mig fortskred: !

Jag: - Hur kulle du önska att bilden skulle vara, hur skulle du önska att man gjorde?!

E: - Ja alltså, att man höll på mer med olika saker ... utvecklade det. !

Informanten känner inte att hon utvecklas och når fram till ett skapande där denne känner att 

glädje och möjlighet att uttrycka sig.!
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!
I två av bilderna och med dess tillhörande korta intervjuer vid produktionstillfället framkom 

att bildämnet ger en möjlighet till vila från annat. !

"

Bild 12 visar ett landskap. När informanten blev tillfrågad när bilden var klar vad hon menat 

med sin bild så svarade hon att hon vill förmedla ett lugn för det är så hon känner vid 

bildlektionerna. Informant J som gjort Bild 5, tycker det är skönt med bild för det är ofta 

slappt. När hon tillfrågades vad hon menade med det så sa hon att det blir vila från de andra 

teoretiska ämnena.!

När jag samtalade med informanterna F och G om denna kategori löd en del av samtalet på 

följande vis:!

Jag: - Sen var det sista kategorin här då som var att det är skönt med bildämnet för man får 

vila lite från de andra ämnena som är mer krävande att det blir som en vila.!

F: - Det beror på egentligen, det är inte så mycket vila. Det beror väl på om man vill ha högt 

betyg i bild så blir det inte så mycket vila tycker jag !

Jag: - Hur känner du inför det?!

G: - Jag tycker det är mest avslappnande liksom. Jag får själv göra någonting som jag kan bli 

stolt över. !

!
!
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2.1.4 Press och process.!!
Vid intervjuerna framkom ytterligare teman som jag inte kunnat utläsa ur bilderna. Det var att 

när informanterna ser skapandets process som det viktiga så minskar prestationsångesten. 

Informant C som lämnade bild 7 sa under intervjun att hon gillar "känslan av att vara 

konstnär".!

Jag: - Vad skulle du säga att en konstnär är eller hur är känslan att vara konstnär?!

C: - Det är att vara nöjd med sitt arbete även om det inte riktigt blivit som man ville eller även 

om inte andra tycker om det.!

Jag: - Någon sa till mig en gång att man inte ska bestämma sig innan hur det ska bli.!

C: - För då blir det jättejobbigt och man blir jättebesviken.!

Jag: - Man får upptäcka lite vad det blir.!

C: - PRECIS det är också en del av konsten att man att det blir som det vill bli. Det har liksom 

... det är aldrig bestämt!!

!
Även informant A påtalade att det blir mindre press och rädsla för att göra fel. Vid det 

följande urklippet från intervjun tittade vi på bild 10 som eleverna kallade för aggressiv konst.!

Jag: - Då när ni gjorde era bilder så gjorde du den här tillsammans med en annan elev med 

lera och ni kallade den då för aggressiv konst.  !

A: - ja (skratt )  !

Jag: - Jag tolkar det som ett uttryck i lera,  vad tänkte du själv när du gjorde den här?!

A: - Vi tänkte väl inte så jätte mycket tror jag. Vi gjorde väl det mest för det var kul och det är 

roligt och visa och få ut vad man känner ibland. !

Jag: - Ja precis, gillar du att experimentera med [plastelina]? !

A: - Det är ju roligt att hålla på med [plastelina] jag är inte mycket för att experimentera 

annars. Men det är ju roligt när det inte är bestämt vad man ska göra utan man får göra vad 

man vill. !

Jag: - När det är mer valfrihet? !

A: - Ja det blir som (det blir), man kan inte göra fel.!

Jag: - Hur brukar det vara på vanliga bildlektioner? Brukar man få välja?!

A: - Ja, det är halvt, man är ju orolig för att det ska bli som fel för det är väldigt lätt tycker jag 

att det ser som dåligt ut.!
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Jag: - Hur menar du ser dåligt ut?!

A: - Ja, (skratt), man jämför med andra och då tycker man sin egen blir mycket sämre  eller 

den ser sämre ut (än andras).!

Jag: - Prestationsångest?!

A: - Ja lite.!

!
2.2 Diskursanalys av kursplanen I Bild, Lgr 11.!!
Kursplanen inleds med ett kort stycke med rubriken 3.1 Bild. Där beskrivs vad ämnet ska 

innehålla och vad som anses viktigt och varför. I diskursanalysen av kursplanen står viktiga 

begrepp eller nyckelord ur kursplanen med kursiv stil.!

!
I detta stycke tas det upp att bilder har betydelse för vår kognitiva förmåga. ”Bilder har stor 

betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.”
 

!78

Att ha kunskaper om bilder och bildkommunikation anses även vara viktigt för att kunna vara 

en aktiv samhällsmedborgare, genom att det gör att man kan uttrycka sina åsikter.!

Det har i sin tur att göra med att ”Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, 

övertala och underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.”
 

 Ämnet anses 79

vidare vara viktigt för att praktiskt bildarbete sägs utveckla kreativitet och den skapande 

förmågan (vilket i sin tur kan ge människan möjlighet att uttrycka åsikter och vara aktiv 

samhällsmedborgare och som har betydelse för våra kognitiva processer). Kreativitet värderas 

inte här men man antas se kreativitet som något positivt. Jag själv utgår ifrån att det som 

skrivs i kursplanen är till för elevernas bästa. I och med detta blir det även synligt att i denna 

skoldiskurs ses det som att skolan ska förmedla något som är bra för individen.!

Under nästa stycke som har rubriken Syfte synliggörs elevens position i förhållande till 

skolan, som under lektionerna representeras av läraren. Eleven beskrivs genomgående som ett 

aktivt subjekt och skolan ska endast skapa förutsättningar för eleverna att utveckla de 

förmågor och kunskaper som anges i kursplanen.  Exempel: ” Undervisningen i ämnet bild 

ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper /../. Genom undervisningen ska eleverna ges 
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förutsättningar att /…/.”
 

 Dessa kunskaper och förmågor som eleven ska ges möjlighet att 80

utveckla ska enligt kursplanen leda till att eleverna utvecklar sin tilltro till den egna förmågan 

vad gäller att arbeta kreativt och undersökande arbetssätt. Vidare står det i syftet att eleverna 

ska få erfarenhet av film, foto, design, arkitektur, konst och olika miljöer. De ska via 

undervisningen utveckla kunskaper i att undersöka och jämföra bilder. Detta ska bidra till att 

eleverna utvecklar en förståelse för konst och bilder från olika kulturer, genrer, och 

tidsepoker. Termen att få erfarenhet av och att ha utvecklat förståelse för står till viss del i 

kontrast till varandra. Bara för att man har erfarenhet av något betyder inte att man kan 

resonera kring det eller kan undersöka eller har kunskaper om detta. Från bild utgår jag först 

med aktiv samhällsmedborgare och kognition, detta på grund av att i kursplanen anses bild 

vara av betydelse för dessa. Aktiv samhällsmedborgare hör sedan tätt samman med tolkning 

och analys för det är detta som gör att man kan vara en aktiv samhällsmedborgare och 

uttrycka sina åsikter och ta del av och analysera det stora bildflöde vi befinner oss i. För 

tolkning och analys krävs redskap för detta, samt ämnesspecifika ord för att kunna beskriva 

och samtala om bilder, det krävs även kännedom om olika typer av bilder och deras 

funktioner. Kognition är vårt sätt att tänka och tala kring vår värld och våra liv. Det i sin tur 

gör att vi kan utrycka våra åsikter till exempel via bildframställning, vi kan även bearbeta de 

estetiska och känslomässiga upplevelser som bild anses ge oss människor. Bildframställning 

kan göras på olika vis, till exempel med traditionella och med moderna digitala tekniker.  Som 

det framgår av texten ovan så bör det vara den digitala framställningen som ska vara den 

huvudsakliga då den skrivs fram tydligt i texten. Dessutom bör inte bildframställningen vara 

det dominerande då tolkning och kunskap om bilder är det som får störst utrymme i texten.!

!
Dessa begrepp kan samlas i fyra rubriker/diskurser;  !

• Bild som hantverk, !

• Kunskap om bilder, !

• Bild som verktyg att delta i samhället, !

• Bild för kognition.!

!
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Bildämnets identitet avgörs av diskursen som den är skapad i. Det som går att utläsa av 

kursplanen är att bildens identitet består av olika diskurser som kan liknas med de ovan 

nämnda fyra rubrikerna. Dessa kan ses som olika diskurser som till viss del kan ha ett 

antagonistiskt förhållande. Bildämnet har haft olika identiteter tidigare i historien enligt 

Gunnar Åsén som beskrivit det på följande sätt: ”teckning som avbildning, teckning som 

uttrycksmedel och bild som kommunikationsmedel”
 

 Det har med andra ord skett olika 81

teckenbetydelseglidningar där bild har haft olika identiteter som yttrat sig i olika diskursiva 

praktiker. I Åséns text Varför bild i skolan?, går det att tolka följande; de olika diskursiva 

praktikerna som där framgår har inte alltid haft ett hegemoniskt förhållande utan gått från ett 

antagonistiskt förhållande till att finna hegemoni genom att en hybriddiskurs bildas.
 

 Detta 82

för att den nya identiteten ska bli möjlig. Till exempel var bild från början ett teckningsämne 

med avbildande som den huvudsakliga diskursiva praktiken. När ämnet via nya kursplaner 

skulle ändras eller utökas fick bild en ny identitet. Idag ska ämnet bild enligt analysen av 

kursplanen till stor del bestå av analys och den delen som består av eget skapande ska vara till 

stor del digital eller  utföras med moderna tekniker. I Lgr 11 anser jag att man kan tala om en 

hybriddiskurs där traditionellt skapande slagits samman med analys och kunskap om bilder. 

Det är ej heller avbildande med traditionella tekniker som är det främsta vad gäller den 

skapande delen av ämnet bild, utan att man ska kunna uttrycka något, detta ska kunna göras 

med olika tekniker men moderna tekniker bör ges stort utrymme. När det gäller 

kunskapskraven för år 7-9 så handlar majoriteten av det skrivna om det egna skapandet och 

den processen. Endast en mindre del av texten för bedömning handlar om analys, tolkning 

och samtal kring bilder med ämnesspecifika begrepp. Detta stämmer inte med vad som skrivs 

i det centrala innehållet. I NU03 står det att det var bildframställning som vägde tyngst vid 

betygsättning. Att döma av det som står i det centrala innehållet och vilket även var något som 

forskarna i NU03 ansåg vara ett steg i rätt riktning, bör det läggas större vikt vid analys och 

kunskap om bilder. Här blir ett antagonistiskt förhållande mellan olika diskurser synligt; I 

presentationen av ämnet och i det centrala innehållet ligger fokus på analys och kunskap om 

bilder, medan det i bedömningen menas att det är skapande och presentation av det egna 

arbetet som väger tyngst. !
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!
3. Tolkning och resultat!!
Under detta avsnitt görs en jämförelse av diskursanalysen av kursplanen med resultateten från 

bilder och intervjuer. Det kommer att kopplas till tidigare forskning och informanternas syn 

på vad man gör och vad de ser som önskvärt och möjligt i ämnet bild kommer att analyseras. 

Här behandlas även svaren på frågeställningarn. Dessa är: Vad anser eleverna att de lär sig i 

bild och vad tycker de att de har för användning av dessa kunskaper, nu och i framtiden? Hur 

förhåller sig detta till den diskurs som blir synlig i Lgr 11?!

!
3.1 Synliga diskurser i bildanalyser och intervjuer.!
!
När det gäller den första frågeställningen vad eleverna upplever att de gör under 

bildlektionerna, så visade de flesta informanterna i bilder eller uppgav vid intervjusamtalen  

att det man mest håller på med och lär sig i bildämnet är hantverksmässiga metoder. Något 

som Åsén beskriver som avlagringar från tidigare kursplaner. Under 1800-talet var bilden ett 

teckningsämne med avbildande som diskurs.
 

 Detta verkar ännu vara det dominerande 83

inslaget i bildundervisningen trots att bilden bör ha rört sig från ett ämne med avbildning som 

diskurs till ett kommunikationsämne. Enligt analysen av Lgr 11 bör fokus ligga på att få 

kunskap om bilder och att kunna uttrycka sig i bild.
 

 Bild som uttrycksmedel är något som 84

informanterna tar upp. I övrigt tar de ej upp något om bilden som en 

kommunikationsmöjlighet eller bilden som ett kommunikationsämne. Några av informanterna 

lyfte konsthistoria i sina intervjuer och i några bilder syntes tecken som visar på kunskap om 

bilder. Informanterna visade att detta finns i bildundervisningen men har en mindre roll. Här 

kan vi se en likhet med vad som står i NU03, nämligen att det är bildframställning som har en 

dominerande roll. Forskarna uttryckte även att de såg en ”outnyttjad potential” när det gäller 

bildanalys.
 

 Denna är ännu ej utnyttjad vid denna skola. Flera av informanterna använde 85

bilderna för att uttrycka sin syn på bildämnet och vad det är för dem, det visar att eleverna kan 

använda sig av bildens kommunikativa potential, även om de inte nämner att det är det de 
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övar på i bildämnet. Kanske är det så att när det förklaras med ord, är det lätt att säga att man 

ritar och svårare att sätta ord på att man kan använda eller använder sig av bild som 

uttrycksmedel? Här var bilderna som informanterna producerade en tillgång. Utan dem hade 

detta inte blivit synligt på samma sätt, för även informanter som inte nämnde detta vid sin 

intervjun hade tydligt använt bilden för att visa sin inställning till bildämnet. Detta stämmer 

väl med det Åsén skriver: ”Erfarenheter visar att man i bilder ofta lyfter fram saker som man 

annars aldrig skulle ha kommit på att berätta om.”
 

 De flesta informanterna ansåg att 86

bildämnet utvecklar kreativitet och någon av informanterna sa vid intervjun att utvecklande av 

kreativitet är utvecklande för individen. Med kreativitet, menade informanterna att komma på 

något nytt. Kreativitet problematiseras inte av informanterna och ej heller i kursplanen, det 

utgås från att det är något positivt. Här överensstämmer informanternas med Lgr 11 synsätt. !

När det gäller användbarheten, och här kommer vi in på den andra frågeställningen, blev det 

tydligt att de flesta informanter hade en smal syn på vad bildkunskap kan användas till, deras 

syn på användbarheten var även starkt kopplad till deras syn på bild som bildframställning. 

För det absolut mest omnämnda användningsområdet var att göra ritningar till byggen, både 

vid arbete och om man bygger om hemma. En informant sa att hon lärt sig analysera reklam, 

men nämnde det inte som något hon kommer att ha användning av. Kan detta bero på att det 

trots allt fått lite utrymme i bildämnets timplan eller ser informanten inte nyttan av denna 

kunskap? Här sa dock informant A: ”…men att tänka kritiskt till allting kan ju alltid vara bra 

så man inte alltid tror det bästa om allting.” Detta är ganska allmänt hållet och även detta kan 

tyda på att analys har en liten del av bildämnets tid. De vet att det är bra att tänka kritiskt men 

att kunna använda det specifikt för vissa ändamål är inte en vanlig tanke. I kursplanens syfte 

står det att ”Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt 

granska olika bildbudskap,…”
 

 Det som går att utläsa ur informanternas bilder och intervjuer 87

är att bildämnet till stor del handlar om att framställa bilder och då med hantverksmässiga 

metoder. Den diskurs som blir synlig är bild som bildframställning. Kopplat till denna 

bildframställning är även kreativitet, som informanterna anser utvecklas via skapande. 

Informanterna visar även att de skapade bilderna ger en uttrycksmöjlighet. Inom bildämnets 

ramar lär man sig att titta på bilder och om konsthistoria, detta dock i liten utsträckning. Nu 
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kan vi prata om en diskurs som vidgats. Diskurserna bild som hantverk och bild för kreativitet 

har nu bildat en hybriddiskurs och en betydelseförskjutning har skett när det gäller bild som 

bildframställning. Det innefattar nu att bilder skapas för att kunna uttrycka något, inte bara en 

träning i bildskapande. Och till detta hör även kunskap om bilder som lagts till även om det 

ännu inte vunnit så mycket mark som det borde om man jämför med den diskurs som blir 

synlig i Lgr 11. Det dominerande är fortfarande bild som bildframställning och då med 

traditionella tekniker. Informanterna har visat en öppenhet och en vilja att ha mer digitalt 

skapande, med alla dess möjligheter. I linje med det som står att läsa i NU03 sa de flesta av 

informanterna att de tror att ämnet kan kännas viktigare med mer digitala inslag. Detta då 

bilder ute i samhället ofta skapas digitalt. På frågan varför ämnet inte upplevs som så viktigt 

idag så kom svaret från en informant att det är skolan som ger de signalerna. Skolan visar 

tydligt vilka ämnen som är viktiga och vad de ska innehålla. Av detta kan man utläsa att 

skolan är en starkt bidragande faktor till den diskurs eleverna ger uttryck för i sina utsagor.!

!
3.2 Jämförelse mellan diskurser!
!
Informanterna beskrev en diskursiv praktik som bestod i främst traditionell bildframställning, 

vilket visade på bildframställning som diskurs. I analysen av kursplanen ska bildframställning 

fortfarande vara en viktig beståndsdel av bildämnet. Dock inte med företräde för traditionella 

metoder utan moderna tekniker bör ha en större del av detta. Men informanterna visade att det 

var just traditionellt skapande som var gällande i den diskursiva praktiken. De allra flesta tror 

sig ha större nytta av kunskaper de får lära sig i bilden om det fanns mer inslag av modern 

teknik. Den identitet som bilden har ute på skolan är en av flera möjliga och den är påverkad 

av ämnets tidigare identiteter som länge var skapade i diskurser där just bildframställning och 

avbildande var rådande. Det visade sig att till bildämnet knöt informanterna även att titta på 

bilder, kunskap om bilder och konsthistoria. Det nämndes även reklamanalys men inte i någon 

större utsträckning. Den stora skillnaden mellan den diskurs som blev synlig i Lgr 11 är att 

där syntes ett bildämne med bildkunskap med riktning mot visuell kultur och 

bildkommunikation som diskurs. Denna studie visar att i båda fallen, både i kursplanen och 

via informanterna, knyts kreativitet till bildämnet och att praktiskt bildarbete utvecklar 

kreativitet. Här är informantera och kursplanen i fas. I kursplanen knyts även tilltro till den 

egna förmågan vilket även några informanter visade på när de uttryckte att man blir stolt av 
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det man gjort i bild. Här har den identitet som informanterna ger uttryck för utökats i samma 

riktning som kursplanen. Dock måste sägas att den diskursiva praktiken som informanterna 

visade exempel på fortfarande handlar om en praktik där bildframställning har en stark 

ställning.!

!
4. Slutdiskussion!!
I Terece Harryssons uppsats, som jag tog upp i tidigare forskning, visade att lärarna ansåg att 

eleverna förväntade sig att de skulle arbeta med traditionellt bildskapande. Men eleverna i 

denna studie var däremot öppna mot och skulle välkomna fler digitala inslag i bildämnet. 

Harryssons uppsats blev klar 2005, vilket idag är 7 år sedan. Kanske tyder detta på att en viss 

utveckling när det gäller innehållet på bildlektionerna? Eller är det en brist på 

kommunikation? Att eleverna anser att skolan bromsar kan tolkas som att det enligt eleverna 

är skolan skapar den diskurs som gäller för bildämnet och då även dess identitet. Detta genom 

de signaler som personalen ger samt att vissa ämnen blir viktigare med nationella prov och 

krav på godkänt betyg för att komma in på gymnasiet. Eleverna uttryckte att de tror att ämnet 

skulle kännas mer relevant för kommande arbete och kännas viktigare om det fanns mer 

inslag av digital bild. Kanske kan en omvandling av ämnet mot kunskap om visuell kultur 

liksom när det gäller bildframställning ett ökat fokus på digitalt skapande göra att ämnet 

upplevs mer relevant och användbart för eleverna? Detta utan att ta bort traditionella tekniker 

då dessa i många fall är utmärkta sätt att uttrycka sig och även är uppsakttat av flera elever. 

När det gäller vidare studier så anser jag att det skulle vara intressant att göra en undersökning 

där både elever och lärare är informanter. Det skulle göra det möjligt att se vilken diskurs som 

blir synlig i lärares utsagor och vilken som blir synlig via elevernas. Det som de ger uttryck 

för är den diskursiva praktiken som båda parter är involverade i, men det är ändå inte säkert 

att de tillskriver ämnet samma identitet. Vidare vore det intressant att gör en liknade 

undersökning på en skola där det digitala skapandet är den dominerande tekniken vad gäller 

bildframställning och se hur eleverna resonerar kring nyttan och användbarheten av 

bildämnet. Kommer den då att skilja sig från det som blev synligt i denna studie? Något som 

eleverna här trodde. Det skulle även vara intressant att se hur lärare som undervisar i de tidiga 

åren i grundskolan ser på ämnet bild, vad tillskriver de bildämnet för identitet? Här läggs 

grunden för en syn på ämnet bland eleverna och här undervisar sällan en ämneslärare i bild.  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!
Bildförteckning"!
Bild 1, Gjord av informant H, blyerts på papper.!

Bild 2, gjord av informant D, blyerts och färgpennor på papper.!

Bild 3, gjord av informant F, akvarell på papper.!

Bild 4, gjord av informant E, blyerts på papper.!

Bild 5, gjord av informant J, akvarell på papper.!

Bild 6, gjord av informant A och H, plastelina.!

Bild 7, gjord av informant C, olja på duk.!

Bild 8, gjord av infoamnt I, foto.!

Bild 9, gjord av informant D, blyerts och färgpenna på papper.!

Bild 10, gjord av informant A och H, plastelina.!

Bild 11, gjord av informant K, blyerts på papper.!

Bild 12, gjord av informant M, färgpenna på papper.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 1 Brev till vårdnadshavare"! !!!
Hej,!

Jag läser nu en magisterkurs i bildpedagogik och kommer att skriva en uppsats om 

hur elever uppfattar de kunskaper de får och övar via bildämnet, samt när de tycker 

att de har nytta av dem? Jag kommer att be eleverna att visa detta med egna bilder, 

samt med text. Efter det kommer jag att fråga några elever om jag kan få göra en 

intervju med dem, för att få mer kunskap om hur de tänker.!

Det är helt frivilligt att delta i denna undersökning och eleverna får självklart 

avbryta sitt deltagande när de vill.!

Alla kommer att vara anonyma och eleverna som deltar kommer inte att kunna 

kännas igen av utomstående. När man är under 16 år och ingår i en studie som 

denna måste målsman ge sitt tillstånd. Så nu undrar jag om du/ni godkänner att ert 

barn är med i denna undersökning?!

!
Jag godkänner att mitt barn (namn) _________________________________!

deltar i denna undersökning.!

Undertecknas av:____________________________________________________!

!
Namnförtydligande:__________________________________________________!

!
Ort och datum:_____________________________________________________!

!
Vänliga hälsningar, Hanna Ahrenby, 
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