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Carina Rudolph Lundberg 

Abstrakt 

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka bildämnets potential som 

integreringsämne och studera hur estetiska lärprocesser som kunskapsform kan ta sig uttryck i 

gymnasieskolan. Undersökningen bygger på ett intervjumaterial där elever, lärare och 

skolledare från en gymnasieskola i Storstockholmsområdet berättar om sina erfarenheter kring 

ämnesintegrering med bildrelaterade kurser. Utgångspunkten för undersökningen är två 

ämnesintegrerade arbeten som handlar om sociala samhällsfrågor med elever på 

Medieprogrammet. Elevernas praktiska bildarbete består av att gestalta tankar, känslor och 

erfarenheter utifrån faktakunskaper från bland annat ämnena samhällskunskap, religion och 

svenska. Titeln ”Jag tänker mycket när jag ritar, faktiskt…” är ett elevcitat från intervjuerna 

och formulerar att det är elevernas lärande som står i centrum i undersökningen. 

Undersökningen lyfter utöver elevperspektivet och det bildintegrerade arbetet även fram 

frågor kring arbetslaget som organisation, lärares och skolledares syn på kulturen i skolan och 

det faktum att estetisk verksamhet som kärnämne försvinner i den kommande 

gymnasieskolan. Undersökningens antagande är att bildkunskaper och estetiska lärprocesser i 

ämnesintegrerad undervisning kan hjälpa eleverna till att se nya sammanhang och på det viset 

fördjupa lärandet. 
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1. Inledning 

Introduktion 
 
  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.1  
 

Denna magisteruppsats har sin utgångspunkt i hur jag som bildlärare på en gymnasieskola i 

Stockholmsområdet arbetar med att integrera kunskaper i bild med andra ämnen och hur detta 

kan gestalta sig. Under mina hittills femton yrkesverksamma år som bildlärare har jag 

återkommande arbetat ämnesintegrerat med flera kärn- och karaktärsämneslärare. Min 

erfarenhet är att det integrerade bildarbetet successivt förändrat synen på bildkunskaper hos 

såväl elever, lärare som skolledare. Bildkommunikativa och bildvetenskapliga 

kunskapsområden har visat sig vara applicerbara i en rad olika ämnen. Mål och riktlinjer i 

1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, som ”att det kommer till stånd 

samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier” har 

varit en avgörande förutsättning för att kunna diskutera bildämnets bredd och potential som 

integreringsämne.2 Min övertygelse är att bildkunskaper främjar elevens hela lärande. 

Dessutom kräver det ständigt ökade bildflödet i samhället verktyg för att kunna förstå, 

analysera och tolka den visuella kulturen. I denna undersökning får elever en röst. De får här 

berätta om sitt bildskapande, sina bildkunskaper och erfarenheter kring ämnesintegrering.  

 

Bakgrund 
Denna undersökning tar vid där mitt C-uppsatsarbete med titeln Brobygge i skolan. 

Bildämnets potential i ämnesövergripande undervisning slutar.3 I den uppsatsen undersökte 

jag hur bild kan ämnesintegreras med övriga ämnen i skolan genom intervjuer med lärare som 

undervisar inom olika åldersgrupper och ämnen. I detta arbete koncentrerar jag min 

undersökning till gymnasieskolan där förutom lärare även skolledare och som redan nämnts 

elever intervjuas.  

 Gymnasieskolan står inför en förändring. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att 

utarbeta den nya läroplanen som ska börja gälla från och med höstterminen 2011, (GY 11). 

                                                 
1 Aulin-Gråhamn, L., Persson, M., Thavenius, J. (2004) Skolan och den radikala estetiken, Lund: 
Studentlitteratur, s. 11. 
2 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (2006) Skolverket: Fritzes, s. 17. 
3 Rudolph Lundberg, Carina (2009) Brobygge i skolan. Bildämnets potential i ämnesövergripande undervisning. 
C-uppsats. Konstfack, BI. 
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Inte minst för ämnet estetisk verksamhet kommer denna förändring att bli tydlig. Från att vara 

ett av de obligatoriska kärnämnena på alla gymnasieprogram, kommer ämnet att reduceras till 

ett individuellt valbart ämne. Utifrån detta sammanhang kan min undersökning även läsas 

som ett slags utvärdering eller ”bokslut” av hur ämnet bild inom estetisk verksamhet formats 

och tagit plats på en gymnasieskola under Lpf 94. 

 

Estetisk verksamhet med inriktning bild  

Bild som det ämne vi möter inom grundskolan finns inte i gymnasieskolan utan är en av flera 

möjliga inriktningar inom ämnet estetisk verksamhet. Vanligt är att gymnasieskolan erbjuder 

kurser mot områden såsom bild, musik, drama, dans eller formgivning. 

 I och med Lpf 94 blir estetisk verksamhet ett av åtta kärnämnen inom gymnasieskolan. 

Detta gör att alla gymnasieelever läser en kurs i estetisk verksamhet om 50 poäng. Eftersom 

min undersökning koncentrerar sig på undervisning kring bildkunskaper lämnar jag här 

ämnesbeteckningen estetisk verksamhet och benämner i texten framöver kursen med bild. 

Bildundervisningen inom gymnasieskolan bygger i hög grad på bildämnets innehåll i 

grundskolan. En skillnad är att kärnämnen inom gymnasieskolan ska anpassas och utformas 

utifrån det program eleven läser. Detta gör att elevgrupper når målen i kursen utifrån olika 

kursinnehåll.  

 Bildämnet har genomgått större förändringar över tid än de flesta andra ämnen i skolan. 

Olika diskussioner och argument för ämnet har förts genom tiderna. Gunnar Åsén talar om tre 

faser i ämnets utveckling i skolan som förenklat beskriver idéer och traditioner; teckning som 

avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild som kommunikationsmedel.4 

 
  Sett över tid kan man också se att alla spår av tidigare sätt att se inte försvinner utan lever kvar som 
  historiska avlagringar, som traditioner, vilka förkroppsligas och bärs upp av olika lärargrupper i 
  skolan. Detta gör att ämnet hela tiden breddats.5 
 

Inriktning mot bild som ett kommunikationsämne kan ses som en konsekvens av bildutbudet i 

samhället och av nya bildmedia. Bildkunskaper har kommit att bli viktiga medborgerliga 

kompetenser och betydelsefulla för den personliga utvecklingen.6  

                                                 
4 Åsén, Gunnar (2006) Varför bild i skolan? –en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat 
skolämne. I U. P Lundgren (Red.), Uttryck, intryck, avtryck-lärande, estetiska uttrycksformer och forskning 
(Vol. 4:2006) Uppsala/Stockholm: Uppsala universitet/Vetenskapsrådet, s. 107. 
5 Ibid., s. 107. 
6 Ibid., s. 117. 
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Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka bildämnets potential som 

integreringsämne och studera hur estetiska lärprocesser som kunskapsform kan ta sig uttryck i 

gymnasieskolan.  

 Forskning kring estetiska lärprocesser där barn och elevers bildkunskaper studerats 

representeras framförallt av förskolan och de lägre åldrarna i grundskolan. Grundskolan och 

kanske framförallt gymnasieskolan genomsyras fortfarande av den rådande traditionen att 

dela upp skolans undervisningspraktiker i praktiska respektive teoretiska ämnen. Detta kan 

medföra en maktpositionering mellan ämnen där bildämnet som tillhörande gruppen 

praktiskt-estetiskt ämnesområde blir ett marginaliserat ämne. Min erfarenhet är att 

organisationen kring arbetslag öppnat upp för integrerade arbetsformer. Den fysiska närheten 

mellan olika ämneslärare underlättar för samtal och ger insyn i varandras ämnen och dess 

potential till integrerad undervisning.  

 Undersökningen fokuserar på vilka erfarenheter elever, lärare och skolledare har kring 

bildämnet som ett integreringsämne i gymnasieskolan. Min frågeställning lyder: Hur talar de 

medverkande eleverna och lärarna respektive skolledare om erfarenheter kring den 

ämnesintegrerade undervisningen med bildrelaterade kurser på gymnasiet?  

 

Urval och avgränsning 
Urvalet av lärare och elever i denna undersökning ska ses som representanter för en befintlig 

verksamhet. De konkreta exemplen på hur bildkunskaper kan användas i integrerad 

undervisning är valda utifrån den undervisning som är planerad inför läsåret 2009/2010. 

Samverkan kan ske mellan i stort sett alla ämnen i skolan beroende på syftet med 

ämnesintegreringen. Jag vill påpeka att det är till stor del yttre omständigheter så som 

lärartjänster och scheman som påverkat urvalet till denna undersökning. 

 Det har slumpat sig så att i min tjänst för läsåret 09/10 är två av kurserna knutna till 

Medieprogrammet. Den ena utgör en bildgrupp med elever från åk 1. Där har jag intervjuat 

två elever som jag valt att kalla Louise och Kim. Den andra gruppen består av elever från åk 3 

som läser kursen Grafisk illustration. Från den gruppen har jag intervjuat fem elever som jag 

kallat; Anton, Diana, Nils, Magnus och Pontus. I dessa två kurser har det genomförts ett 

ämnesintegrerat arbete i vardera gruppen. Jag har också valt att intervjua två av de lärare som 

deltagit i det ämnesövergripande arbetet. De arbetar i arbetslaget för Medieprogrammet och 

undervisar i svenska respektive religion och samhällskunskap. De har båda arbetat i 
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gymnasieskolan i närmare tio år. Svenskläraren får heta Hanna och läraren i religion och 

samhällskunskap Lena i min undersökning. Utöver dessa personer har jag intervjuat den 

biträdande rektorn som är ansvarig för Medieprogrammet på skolan. Jag har valt det fiktiva 

namnet Jenny till henne. 

 Gymnasieskolan är belägen i det nordvästra skolupptagningsområdet i Stockholms län 

och går under namnet Nord-Västgymnasiet i undersökningen. Skolans dryga 900 elever är 

fördelade över åtta olika program. Inom ämnet estetisk verksamhet erbjuds eleverna att välja 

mellan inriktningarna bild, musik eller drama. Uppskattningsvis väljer två av tre inriktningen 

bild. 

 

Etiska överväganden 

Eftersom jag valt att utföra min undersökning på den skola där jag själv är verksam och med 

elever jag har i undervisning har jag varit särskilt noggrann med att informera om 

undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt. Beroendeförhållandet mellan 

lärare/elev och lärare/skolledare måste naturligtvis beaktas. Jag har noga övervägt dessa 

relationer och kommit fram till att ingen större obalans råder i detta då elevernas tankar kring 

deras bildarbete är skilt från betygskriterierna och mer kan jämställas med utvärdering av 

arbetsformen i ett kursmoment. Angående anonymiseringen har alla informanter givits 

fingerade namn. För de medverkande lärarna och skolledaren är det svårt att garantera 

anonymitet inom skolan. Informanterna är medvetna om detta och accepterar medverkan 

under dessa villkor. Intervjumaterialet skall endast användas för forskningsändamål. Jag har 

följt huvudkraven för Vetenskapsrådets forkningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.7 

 

Empiri 
Undersökningsmaterialet består av de transkriberade intervjuerna med två lärare, en 

skolledare och de två gruppintervjuerna med eleverna. Dessutom används de bilder som 

eleverna producerat utifrån de två olika ämnesintegrerade kursmomenten, Trafficking och Ett 

samhälle för alla, som stöd och utgångspunkt för intervjuerna. 

                                                 
7Se www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, Vetenskapsrådet. 
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Det ämnesintegrerade arbetet 

Under höstterminen 2009 arbetade medieeleverna i årskurs 3 med ett längre tema under fyra 

veckor kring människohandel, trafficking. Flera ämnen samverkade i den integrerade 

undervisningen och förutom grafisk illustration deltog religion, samhällskunskap och svenska. 

Temat startades upp med ett heldagsbesök på Etnografiska museet där eleverna tog del av 

utställning, filmvisning och workshop/diskussion kring människohandel. Medieeleverna i 

årskurs 1 arbetade kring temat ”ett samhälle för alla”, där ämnena svenska, datakunskap, 

matematik och bild medverkade. Här skulle eleverna bland annat träna sig i att leta upp 

relevanta representanter i till exempel organisationer och träna sig på att genomföra en 

intervju och använda uppgifterna i ett sammanställt arbete. Eleverna besökte även 

Nationalmuseum där en skräddarsydd visning utifrån identitetsskapande och symbolik lotsade 

eleverna bland de konsthistoriska verken. 

Alla elever har arbetat med djuptryck. Tekniken är skolanpassad då 

schellackimpregnerad kartong används för att rista och skära i. Bildstorleken på elevernas 

arbeten kan inte överstiga ett A4 format som är anpassat till tryckpressen i klassrummet. När 

arbetena är klara byter eleverna bilder med varandra och försöker berätta och skriva ned 

tankar kring bilderna med hjälp av analys- och tolkningsverktyg. Med elevens medgivande 

kan bilderna visas både på skolans hemsida och i skolans galleri. 

De olika ämnena i den integrerade undervisningen har egna kursmål och betygskriterier. 

Detta förhindrar dock inte en samlad redovisning inför klassen eller att en ämnesgemensam 

skriftlig rapport genomförs. 

 

Metod 
De huvudsakliga metoderna för undersökningens datainsamling är kvalitativa intervjuer och 

bildelicitering, vilka är vanliga inom etnografisk metod. En kvalitativ intervju domineras av 

öppna frågor och en uppmaning till den intervjuade att berätta något.8 Under intervjuerna med 

eleverna arbetade de samtidigt med bilduppgiften eller samtalade kring de redan färdiga 

bilderna. Framförallt när elever intervjuas kan bilder vara en ”dörröppnare” till berättandet. 

Bilden kan vara gjord av informanten men även andra bilder kan vara till hjälp för att som 

forskare ta del av elevernas röst.9 Bildelicitering är ett hjälpmedel vid intervjuer, en metod där 

                                                 
8 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare, en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget i 
Uppsala, s. 121. 
9 Burke, Catherine (2008) Play in focus. I Thomson, Pat, Doing visual research with children and young people, 
London: Routledge, s. 28. 
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bilder kopplas till samtalet. Bilden kan t ex få alla parter i en intervjusituation att reflektera 

över saker som de inte normalt tänker på. Gillian Rose sammanfattar några styrkor och 

svagheter med metoden: 

 
  Images can present things that words cannot and can therefore be used as evidence to develop and 
  support, or to supplement, research findings. Nonetheless, images still need to be contextualized to 
  some degree by words.10 
 

Intervjuerna med lärarna och skolledare har skett enskilt med var och en i ett mindre 

grupprum i anslutning till lärarrummet. Innan de tillfrågade svarade på om de ville delta i min 

forskning eller inte, presenterade jag utförligt syftet med mitt arbete. Elevintervjuerna har 

genomförts i grupp om fem respektive två elever, också de i mindre grupprum i anslutning till 

bildsalen. Intervjuerna som är vardera ungefär en halvtimme långa, har bandats via en 

digitalbandspelare och transkriberats, med smärre undantag, i sin helhet. 

 

Diskursanalys som metod 

Som forskare är min roll att finna mönster i det som kommit fram ur intervjuer, i det här fallet 

de transkriberade texterna, och undersöka vilka olika konsekvenser dessa mönster av 

verkligheten får. Dessa diskursiva framställningar bearbetas med hjälp av diskursanalytiska 

metoder. En diskurs innebär bland annat ett bestämt sätt att tala om något:  

 
I pedagogiska texter finns värderingar som är mer eller mindre uttalade…Varje pedagogisk text 
baseras på en syn på kunskap och en syn på språk och språkbruk. En viktig del av textanalysen är 
att kartlägga och tydliggöra dessa värderingar…Diskursen är det språkliga uttrycket för 
underliggande historiska, politiska, ekonomiska, geografiska, moraliska, sociala och kulturella 
maktförhållanden. Dessa maktförhållanden bestämmer vad som får sägas, hur det får sägas, vem 
som får säga vad och vilka som åtnjuter respekt och auktoritet.11 

 

Enligt Norman Faircloughs kritiska diskuranalys finns en diskursordning som förbinds med 

det studerade text- och bildmaterialet. Denna diskursordning handlar bland annat om att 

avgränsa och ringa in teman och nyckelbegrepp som sätter ramar för bearbetnings- och 

analysarbetet. Diskursordningen knyts till bestämda institutioner som t ex en skol- eller 

undervisningsdiskurs.12 Den kritiska diskursanalysen utgår från ett tvärvetenskapligt 

                                                 
10 Rose, Gillian (2007) Visual methodologies. An introduction to the interpretation of visual materials, London: 
Sage, s. 256. 
11 Stensmo (2002), s. 80. 
12 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod: Malmö: 
Studentlitteratur, s.134. 
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perspektiv där textanalys kombineras med social analys. Sociala praktiker formas av sociala 

strukturer och maktrelationer som människor inte alltid är medvetna om. Detta gör att 

diskursen både formar och omformar sociala strukturer.13 Faircloughs tredimensionella 

modell är en analytisk ram som visar hur analysarbetet struktureras med hjälp av de tre 

nivåerna; text, diskursiv praktik och social praktik. Under kapitlet bearbetning och analys 

redogör jag för på vilket sätt jag inspirerats av att metodiskt använda innehållet i modellen. 

 

Teori och tolkningsram 

Socialkonstruktionism och diskursanalys som teori 

Socialkonstruktionism är en gemensam beteckning för en rad teorier om kultur och samhälle 

där diskursanalys är ett dominerande angreppssätt. Vivien Burr räknar upp fyra premisser som 

ringar in fältet socialkonstruktionism; en kritisk inställning till självklar kunskap, historisk 

och kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer och samband mellan 

kunskap och social handling.14 Dessa nyckelpremisser har sin bakgrund i bland annat den 

franska poststrukturalistiska språkteorin som hävdar språkets roll i den sociala konstruktionen 

av världen.15  

Diskurs kan förklaras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen och används 

bland annat i betydelsen diskussion och meningsutbyte inom ett visst område. Begreppet 

utarbetades av filosofen och idéhistorikern Michel Foucault och är numera mycket vanligt 

inom samhällsvetenskap och humaniora. 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 kunskap och makt.16  

 Faircloughs kritiska diskursanalys ”ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt 

problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling i olika sociala sammanhang”.17 Den diskursiva praktiken förhåller sig 

bland annat till institutionella villkor medan den sociala praktiken visar på bredare sociala och 

kulturella utvecklingstendenser.18 Ett syfte med den kritiska analysen är att synliggöra 

                                                 
13 Ibid., s. 72. 
14 Ibid., s. 11. 
15 Ibid., s. 15. 
16 Sohlberg, Britt-Marie & Peter (2002) Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod, Malmö: 
Liber, s. 197.  
17 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 66. 
18 Ibid., s. 84. 



 

Carina Rudolph Lundberg 9

förändringsprocesser.19 Även maktförhållanden skapas mellan olika sociala grupper och 

betraktas som ideologiska effekter där social grupp konkret underkastas av andra grupper. 

Forskningen är kritisk i den mening att den vill klarlägga ojämlika maktförhållanden och 

kritisk diskursanalys är ett kritiskt angreppssätt som är politiskt engagerat där resultat från 

forskning ska kunna användas i kampen för social förändring.20 

 

Reflexivitet 

Att intervjua elever som jag har i egen undervisning och lärare som samtidigt är mina 

kollegor gör mig ofrånkomligt till en del i mitt undersökningsmaterial. Inom de diskurser jag 

undersöker växlar hela tiden min roll mellan att vara den professionella läraren och forskaren. 

Inom diskursteorin är denna dubbla roll en del av den diskursiva struktureringen.21 Som 

forskare kan det vara svårt att ställa sig utanför, ”sätta parantes kring sig själv” och sina egna 

åsikter och kunskaper inom det fält som ska undersökas.22 Ofta är forskaren själv en del av 

den kultur som ska undersökas och måste därför försöka ställa sig ”främmande” inför 

materialet. Reflexivitet är det begrepp som bland annat används inom den 

socialkonstruktionistiska forskningen för att tala om denna problematik och forskaren måste 

vara medveten om problematiken så att den inte överskuggar analysen av det insamlade 

materialet. Men när ett material angrips utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ligger 

det dock i den diskursanalytiska metoden att t ex ”sanningseffekter” skapas. Foucault menar 

att det är omöjligt att nå fram till en sanning.23 Forskaren måste helt enkelt acceptera att den 

kunskap eller resultat som kommer fram ur ett material är ”en representation av världen bland 

andra möjliga representationer”.24  

 

Visuell kultur 

Visuell kultur eller Visual Culture, har kommit att bli den term som under det senaste 

decenniet används för att ringa in det område som behandlar bilden i vår västerländska 

samtid. Karin Becker, professor vid JMK, beskriver visuell kultur som ”ett specifikt 

förhållande mellan seende och kunskap” och menar att ”bilder och deras tekniska ramverk 

                                                 
19 Ibid., s. 67. 
20 Ibid., s. 70. 
21 Ibid., s. 56. 
22 Ibid., s. 28. 
23 Ibid., s. 21. 
24 Ibid., s. 29. 
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först och främst är kulturella objekt vars innebörd är beroende av sitt sammanhang”.25 Den 

kulturella kontexten gör att bilden inte endast är en avbildning eller en illustration utan bilder 

refererar till andra bilder och visar sociala och ekonomiska skillnader som t ex klass, kön och 

etnicitet. Rose menar att det även är nödvändigt med en kritisk inställning vid mötet av bilder 

för att förstå dess kommunikation: 

 
  Visual imagery is never innocent; it is always constructed through various practices, technologies 
  and knowledges. A critical approach to visual images is therefore needed.26 
 
 
Nicholas Mirzoeff använder begreppet visual event för att beskriva hur det visuella har 

kommit att spela en sådan central roll i det moderna livet: 

 
The constituent parts of visual culture are, then, not defined by medium so much as by the 
interaction between viewer and viewed, wich may be termed visual event. When I engage with 
visual apparatuses, media and technology, I experience a visual event. By visual event I mean an 
interaction of the visual sign, the technology that enables and sustains that sign, and the viewer.27 

 

Den visuella kulturen handlar således varken om den ständigt växande globala ”bildbanken” i 

sig eller om den digitaliserade teknik som genom internet kan göra varje bild tillgänglig för 

människor världen över. Visuell kultur handlar om kunskap kring bilders makt och 

trovärdighet.28 Kopplat till skolmiljön ser Jan Thavenius estetisk kompetens som ett 

nödvändigt behov och argumenterar för en estetik som handlar om något grundläggande för 

skola och bildning: 

 
Estetiken som social form kan utmana skolans kultur. Den öppnar skolan för diskussioner och 
dialoger, och den ställer krav på hur man utvecklar sina tankar och känslor. Estetiken som 
formspråk kan utmana skolans kunskapssyn. Den sätter ett rejält frågetecken inför 
lärobokskunskapernas entydighet och förenklingar, inför färdiga och fasta kunskaper.29 

 

I undervisningssammanhang överlappar begreppen visuell kommunikation och visuell kultur 

varandra.30 Kevin M Tavin ser visuell kultur som ett pedagogiskt projekt. Han menar att 

dagens bildlärare utifrån bilder som vi dagligen exponeras för i vår visuella kultur kan 

användas i undervisningen för att förstå vad bilder kan lära oss men även vad de inte berättar. 
                                                 
25 Becker, Karin (1998) Bilden i den visuella kulturen, i Carl Heideken (ed.). Xposeptember. Stockholm 
Fotofestival 1998. Stockholm: Xposeptember, s. 19 och 35. 
26 Rose (2007), s. 26. 
27 Mirzoeff, Nicholas (1999) An introduction to visual culture. London: Routledge, s. 13. 
28 Becker (1998), s. 18. 
29 Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius (2004), s. 227. 
30 Lindström, Lars (Ed.) (2008) Nordic Visual Arts Education in Transition. A Research Review. Bromma 
Sweden : Vetenskapsrådets rapportserie, 14:2008, s. 14. 
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Bilder förhåller sig och är organiserade kring historiska/kulturella sammanhang och påverkar 

skapandet av bland annat våra sociala identiteter: 

 
By focusing on everyday experiences, teachers and students will see the pedagogical power of 
visual culture-‘what is important to know, how is it to be known and how this production of 
knowledge constructs social identities’-that might otherwise remain invisible or unproblematic. Art 
education students benefit from this process when their lived experiences are integrated into 
classroom pedagogy and cultural production.31      

 

Genom till exempel ämnesintegrerad undervisning kan denna kunskap, att analysera och tolka 

bilder, sättas in i sammanhang som hjälper eleverna att förstå den visuella kultur vi lever i.  

 

Läroplansteori 

Läroplanen tillsammans med kursplaner och skollag är centrala och statligt styrda dokument. 

Läroplan för de frivilliga skolformerna; Lpf 94, är målstyrd och innebär stor lokal frihet för 

skolor att utforma undervisningen utifrån kursplanernas mål. Kommunerna är dock ansvariga 

för att målen i läroplanen och kursplanerna nås och att verksamheten sker inom ramen för lag 

och värdegrund. Kommunerna ska upprätta en kommunal skolplan kring de organisatoriska 

frågorna.32 Den enskilda skolan ska upprätta en lokal arbetsplan där det ska framgå hur skolan 

tolkar sitt uppdrag. Skolan kan till exempel vara profilerad mot en spefik inriktning. Den 

enskilde läraren tillsammans med arbetslaget är slutligen ansvariga för att utarbeta innehåll till 

och utformning av kurserna.  

 För att kunna förstå varför skolan har det innehåll och den form den har och hur 

läroplanen på olika sätt tillämpas är det viktigt att beakta de ramar eller ”gränser” för 

undervisningen. Ramfaktorteorin behandlar de möjligheter och begränsningar för arbetet i 

skolan.33 Exempel på ramfaktorer som på olika sätt kan påverka och styra undervisningen kan 

vara tjänstefördelning, förberedelse- och efterarbetstid, schemapositioner, gruppstorlekar, 

ämnesbudget och klassrumsutrustning.  

 Nuvarande läroplan ställer stora krav på både lärare och skolledare när det som 

föreskrivits ska formas. Den lokala kursutvecklingen förutsätter kollegialt samarbete och 

lärarna har omorganiserats från tillhörande ämnesinstitutioner till arbetslag. Denna förändring 

                                                 
31 Tavin, Kevin (2003) Wrestling with Angels, Searching for Ghost: Toward a Critical Pedagogy of Visual 
Culture. Studies in Art Education. A Journal of Issues and Research in Art Education,  44(3), s. 208.  
32 Linde, Göran (2006) Det ska ni veta! En intrduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, s. 103. 
33 Pettersson, Sten och Åsén, Gunnar (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS 
Förlag, s. 58. 
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av arbetet i skolan präglas av den skolkod som den brittiske språksociologen och pedagogen 

Basil Bernstein kallar integrative code. Integrative code står i motsats till collection code som 

innebär att en skola är indelad i ämnesinstitutioner och där lärare inte behöver samarbeta över 

ämnesgränser. Integrative code innebär bland annat ett ämnesövergripande arbetssätt där 

lärare samarbetar och detta får konsekvenser enligt Bernstein även för lärarnas inbördes 

statusförhållande. Statusordning enligt utbildningsnivå sätts ur spel och ersätts av de uppdrag 

som lärarna anförtros av skolledningen. ”Skolledningen ges en starkare pedagogisk 

ledningsroll och lärarna blir mer beroende av den”.34 

 Diskursen om läroplaner handlar bland annat om lärares arbete i skolan.35 Detta har inte 

minst aktualiserats inför det förändringsarbete som sker kring nya läroplaner, ny 

lärarutbildning, förslag om lärarlegitimation och diskussioner om lärares arbetstider. 

 

Tidigare forskning 
Forskarskolan Estetiska lärprocesser med doktorandprogram har producerat flera 

avhandlingar där flertalet är inriktade mot konst- och bildverksamhet.36 I Cecilia Anderssons 

avhandling Rådjur och raketer förs resonemang om bland annat vikten av det egna skapandet 

och behovet av att berätta. Estetiska lärprocesser lyfts i ett eget kapitel och Andersson ger 

möjliga definitioner till termen och diskuterar estetik, lärande och kunskap.37 I antologin 

Estetiska lärprocesser deltar flera forskare inom fältet med texter som undersöker vilka 

estetiska kvaliteter som kan upptäckas i olika slags lärprocesser.38 

Lisa Öhman-Gullberg har med sin licentiatuppsats Movere. Att sätta kunskap i rörelse-

en analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap39 och avhandlingen 

Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande40 

undersökt hur elever på högstadiet använder filmen som kommunikativ resurs och visuell 

representation. Forskningen undersöker bland annat ett ämnesintegrerat arbete mellan bild 

                                                 
34 Linde (2006), s. 39. 
35 Ibid., s. 6. 
36 Lundgren, Ulf P. (Red.) (2006) Uttryck, intryck, avtryck -lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. 
Bromma: Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006, s. 150. 
37 Andersson, Cecilia (2006) Rådjur och raketer. Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 
offentliga rummet. Stockholm: HLS Förlag. 
38 Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (Red.) (2009) Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och 
kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur. 
39 Öhman-Gullberg, Lisa (2006) Movere. Att sätta kunskap i rörelse-en analys av ett ämnesintegrerat arbete i 
bild och samhällskunskap. Malmö högskola. 
40 Öhman-Gullberg, Lisa (2008) Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers 
filmberättande. Stockholms universitet. 
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och samhällskunskap där delar av materialet analyseras med hjälp av diskursmetodiska 

verktyg.  

Rapporten Perspektiv på Kultur för lust och lärande av Ulla Lind och Kerstin 

Borhagen, är en diskursanalytisk studie som syftar till att stärka och stimulera arbetet med 

kultur i barnomsorg och skola.41 Linds avhandling Blickens ordning undersöker och 

diskuterar villkoren för bild, bildspråk och estetiska lärprocesser.42  

 Monica Lindgrens avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan är även den 

en diskursanalytisk intervjustudie med lärare och skolledare om deras syn på den estetiska 

verksamheten i grundskolan.43  

 Utifrån skolpersonals och elevers berättelser har Birgitta Sandström, lektor i pedagogik 

vid Stockholms universitet, i ett forskningsprojekt undersökt hur ämnesövergripande 

kunskapsområden formas och tar plats i skolans praktik. Begrepp som arbetslag, 

ämnesintegration, delaktighet och samtal tas upp till diskussion i rapporten När olikhet föder 

likhet.44 

 Det mest genomgripande verk som skrivits om bildämnet i svensk skola är 

avhandlingen Bildundervisningen och det pedagogiska rummet av Sten Pettersson och Gunnar 

Åsén. 45 Författarna försöker förstå och förklara vad som faktiskt försiggår och påverkar 

undervisningen i bildklassrummet. Studien tar upp bildämnets traditioner, föreställningar och 

undervisningsprocesser från 1800-talets teckningsämne fram till 1980-talet då ämnet 

revideras och byter namn till bild. Betydelsefull för ämnesområdet är även den aktuella 

rapporten The Wow-factor där professor Anne Bamford, med uppdrag av Unesco, studerat 

den estetiska verksamheten i skolan i över 60 länder och som visar att estetiska ämnen har 

positiv inverkan på elevens lärande.46 

                                                 
41 Lind, Ulla och Borhagen, Kerstin (2001) Perspektiv på Kultur för lust och lärande. Stockholm: Skolverket. 
42 Lind, Ulla (2010) Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform. 
Stockholms universitet. 
43 Lindgren, Monica (2006 ) Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare. Göteborgs 
universitet. Art Monitor. 
44 Sandström, Birgitta (2005) När olikhet föder likhet. Hur ämnesövergripande kunskapsområden formas och tar 
plats i skolans praktik. Lund: Studentlitteratur. 
45 Pettersson, Åsén (1989). 
46 Bamford, Anne (2006) The Wow Factor. Global research compendium on the impact of the arts in education. 
Münster: Waxman. 
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2. Bearbetning och analys 

Undersökningsmaterialet består i huvudsak av transkriberad text som är resultatet av 

intervjuerna med elever, lärare och skolledare. Jag har medvetet valt bort att presentera 

analysen av materialet utifrån informanternas grupptillhörighet då upplägget kan uppfattas 

hierarkiskt. Elevens röst är inte mindre betydelsefull jämfört med lärarens utan tvärtom 

mycket viktig i mitt arbete. Pat Thomson argumenterar om att barn och ungdomar inte bara är 

kapabla att återge utsagor angående egna erfarenheter, umgänge och livsstil, utan att det även 

är deras rättighet att få uttrycka sina åsikter om det som berör dem: 

 
There is no biological ‘truth’ to suggest that being young equates with nothing to say. As scholars 
involved in the ‘new’ childhood studies argue, it is a product of our place and times to judge the 
nature and capabilities of people on the basis of their age. Not very long ago children in Western 
countries were paid workers, and many still work as carers and doing home duties, while the 
exploitation of child labour remains a dreadful reality in some parts of the world. However, despite 
the evidence that connections between age and the capacity to take responsibility are culturally 
constructed, we more often than not see children and young people as persons whose views are 
completely ‘immature’ and not to be taken seriously.47 

 

Utifrån dessa ”röster” från intervjumaterialet utkristalliseras återkommande teman som jag 

utifrån syftet med arbetet ringar in till tre områden. Dessa teman rör sig kring talet om och 

”görandet” i estetiska lärprocesser, synen på den estetiska verksamheten och den kulturella 

skolmiljön och förutsättningar för det ämnesintegrerade arbetet. Begreppen är inte 

avgränsade på ett sätt där det inte står i förbindelse till varandra men den diskursanalytiska 

metoden hjälper till att sortera och synliggöra de olika delarna så att det lättare går att 

analysera materialet. Fairclough beskriver denna kommunikativa händelse, där texten bygger 

på redan existerande händelser, som en del av en intertextuell kedja. Det är i ett visst specifikt 

sammanhang som texten analyseras. Intervjumaterialet befinner sig i en skoldiskurs och 

underbyggs bland annat av de dokument som styr den gymnasiala utbildningen. Som 

utgångspunkt använder jag mig av innebörden av de olika praktikerna i min analys men följer 

inte strikt Faircloughs modell i bearbetningen av materialet. 

 

 

 

 

                                                 
47 Thomson, Pat (2008) Doing visual research with children and young people. London: Routledge, s. 1. 
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Talet om ”görandet” i estetiska lärprocesser  

 
Att lärprocesser betecknas som ’estetiska’, kan beskrivas med att de är inbäddade i diskurser inom 
Visual Art, Art Education, Visual Culture, bildspråk, bildpedagogik och motsvarande 
gestaltningspraktiker. De teorier som kan tas i bruk för detta är sådana som undersöker aspekter av 
’hur’ något gestaltas, formuleras eller utformas. Därmed kan ’det estetiska’ i lärandet gälla alla 
möjliga former av ’hur’ t ex handling, språk, bilder, tänkande, begrepp, kunskap och ’verktyg’ i 
konkret och abstrakt mening framträder, används, gestaltas, ’förpackas’ och överges etc.48 

 

Estetiska lärprocesser som utbildningsvetenskapligt fält håller på att ta form. Flera 

avhandlingar har avlagts (se under rubriken tidigare forskning) som undersöker och definierar 

begreppet. Intervjusamtalet med Louise och Kim, som är förstaårselever på gymnasiet, ger 

exempel på hur erfarenheter (kunskaper) kring ett ämnesområde kan kommuniceras genom ett 

estetiskt uttryck. Under samtalet använder vi oss av bildelicitering; vi utgår från elevernas 

egna bilder som vi placerar framför oss på bordet: 

 
Kim: Jag har gjort en bild på en hjärna som sitter fast 
med tarmar som jag färglagt lite med svaga färger. 
Tarmarna är lite rosa, som skuggning typ och hjärnan 
är lite gråblå. Sen har jag gjort typ som nåt 
blodkladdigt runt eller som en liten ram på ena sidan. 
(Bild 1) 
 
 
Intervjuare: Vad tänkte du när du gjorde den här 
bilden, vad ville du berätta, vad hade du för tema?  
 
 
Kim: Jag hade tema barnmisshandel och tänkte då att 
hjärnan står för psykiska skador och tarmarna för 
fysiska, lite långsökt men… 
 
 
Intervjuare: Det tycker inte jag…du har inte satt ord 
på din kunskap utan bild på din kunskap…Om vi går 
över till din bild Louise, skulle du vilja berätta vad du 
har gjort för någonting? 
 
 
Louise: Jag har gjort en liten pojke som håller i en 
nallebjörn och en snuttefilt. Han har trasiga kläder och 
lite blåmärken och ser lite ledsen ut [   ] Jag tänkte att 
det är det som barn alltid bär med sig, något som kan 
kännas tryggt. Det symboliserar att det är ett barn, 
ensamt och behöver hjälp. (Bild 2) 

 

 
                                                 
48 Lind, Ulla (2004) 4 dagar 2003. Konstnärlig forskning och estetiska lärprocesser. Institutionen för 
bildpedagogik rapport # 4. Konstfack, s. 69. 

Bild 1: Elevbild utifrån det ämnesintegrerade 
arbetsområdet Ett samhälle för alla. 
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Båda dessa elever visar tydligt prov på hur ett ämnesområde som barnmisshandel kan 

”utveckla och stimulera elevens kreativitet och lust att använda estetiska uttrycksmedel för att 

uttrycka tankar, känslor och handlingar”, som är ett syfte med estetisk verksamhet.49 Staffan 

Selander, professor i didaktik vid Stockholms Universitet, beskriver estetiska lärprocesser 

som en väg till meningsskapande: ”genom uttrycket kommer man till insikt, inte tvärtom 

/…/uttrycket ger den skapande personen insikt i vad denne menar”.50 Selander talar här om att 

det är i själva skapandet som tanke och känsla samverkar och att det är i ”görandet” som man 

formar tecken för sin upplevelse och förståelse.51 I det ämnesintegrerade temaarbetet ett 

samhälle för alla har ämnet svenska en central roll. Elevernas lärare Hanna har under flera år 

arbetat med ämnesintegrering där fokus ligger på det vidgade textbegreppet. Det vidgade 

textbegreppet i svenskämnet innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder som 

eleven skall lära sig att tolka.52 Medieprogrammet syftar bland annat till att ge kunskaper 

inom området kommunikation där förståelse för mediernas roll och förutsättningar skapas 

genom arbete med medieteknik. Som pedagogiskt redskap blir tekniken ett sätt att hantera 

bild, text och ljud som är byggstenar i utbildningen där bilden som kommunikativ budbärare 

                                                 
49 Medieprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. (2000) Skolverket, Fritzes, s. 
41. 
50 Selande, Staffan (2009) Det tolkande-och det tolkande-uttrycket, i Lindstrand & Selander (red.), Estetiska 
lärprocesser. Lund: Studentlitteratur, s. 211. 
51 Ibid., s. 212. 
52 Medieprogrammet (2000), s. 135. 

Bild 2: Elevbild utifrån det ämnesintegrerade 
arbetsområdet Ett samhälle för alla. 
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och bildkunskap även har stor plats och viktig roll.53 Hanna har specifikt intresserat sig för 

elevernas estetiska lärprocesser. Med fortbildning inom mediepedagogik och digitalt 

bildberättande och lärande känner hon sig inte främmande för att introducera andra arbetssätt 

och redovisningsformer vid sidan av skrivandet i svenskundervisningen. Eleverna får lära sig 

att berätta och redovisa med andra (estetiska-) uttryck än det skrivna ordet. 

 
Hanna: …för att förstå hur bilder kommunicerar är det viktigt att få göra själv och då kommer man 
in på det här att eleverna ska få göra olika saker och då behöver man bli bättre på teknik också… 
 
Intervjuare: [   ] Så din erfarenhet är att eleverna ökar sin förståelse i görandet också… 
 
Hanna: Ja, i görandet…och absolut också fantasin. Det kan också, tycker jag, hänga ihop med 
elevdemokrati. Hur vill man redovisa någonting? Man kanske hellre vill redovisa med ljud och 
bild…och kan uttrycka sig bättre på det sättet. Men också att fantasin…man får ju alltid lägga ihop 
det man ska göra, skapa mening i delarna själv. Det tror jag kan vara en stor motivationsfaktor.  
[   ]…jag tror att när de får jobba med estetiska lärprocesser så förenas hjärta med hjärna på ett sätt, 
känsla med teori. Det tror jag på. 

 

Kring yttrandefrihet och offentlighet skriver Jan Thavenius att ”skolan borde ge större 

utrymme åt olika perspektiv samt diskussioner och gestaltningar av olika synsätt”.54 Han 

menar att estetiska lärprocesser kan lära eleverna att se på verkligheten utifrån olika 

perspektiv.  

 Religions- och samhällskunskapslärare Lena tog initiativet till det ämnesintegrerade 

temat om människohandel, trafficking, under höstterminen 2009. Hon är övertygad om att det 

ämnesintegrerade arbetet hjälper eleverna till att se sammanhang i sina studier. Hon upplever 

att elevernas arbete med estetiska uttryck i samverkan med hennes ämnen hjälper dem att 

förstå innebörden i till exempel religionsämnet som ska ”ge kunskaper om olika uppfattningar 

i etiska frågor, som möter den enskilde i samhället, analyserade i ett individuellt och ett 

socialt perspektiv”.55 Till skillnad från Hanna använder inte Lena bilder själv i den 

utsträckning hon skulle vilja i undervisningen. Hon menar att bilder är bra och att det ligger 

någonting i uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” och ser bildsamarbetet som ett sätt att 

nå eleverna på djupet med hjälp av att de får skapa själva: 

 
Lena: Estetiska ämnen handlar ofta om att uttrycka känslor…och samhällskunskapen och 
religionen handlar ofta om innehållet i känslorna. Varför tänker man och tror som man gör som 
människa? Det blir så tråkigt att skriva rapport efter rapport eller prov efter prov. Jag som 
samhälls- och religionslärare kommer inte åt elevernas känslor utan att använda mig av estetiska 
eller mediala uttryck. Det är min tanke att det ska bli en större förståelse. Det här att man skapar 

                                                 
53 Ibid., s. 9. 
54 Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius (2004), s. 159. 
55 Medieprogrammet (2000), s. 115. 
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empati hos eleverna, t ex i samhällskunskapen handlar det ofta om olika problemområden i 
samhället, det kallas för sociala frågor, och i religionen handlar det om olika etiska frågeställningar, 
om vad som är rätt och fel, och det är mycket känslor och tankar kring det. Kan man kombinera 
med estetiska uttryck, att de får måla någonting, fotografera, fånga en känsla av hur det är att vara 
utsatt…så tror jag eleven får en större empati och förståelse för det här området. 

 

Lenas tankar kring kunskaper och lärande har också stöd i läroplanen, Lpf 94. Där står: 

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former-såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet-som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen 
får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen.56 

 

Det ämnesövergripande arbetet om trafficking introducerades med ett heldagsbesök på 

Etnografiska museet med bland annat filmvisning och guidad utställning. Eleverna berättar: 

 
Magnus: Det är trevligare att gå på utställning och jag tror att det är mer lärorikt också. Man ger sig 
in djupare på ämnet än om en lärare bara står och babblar framme vid tavlan. 
 
Nils: Ja, det är roligare att vara där än att sitta i skolbänken… 
 
Pontus: Precis. 
 
Diana: Då går det in och ut igen… 
 

Det ämnesintegrerade arbetet inbjuder till 

diskussion både mellan eleverna själva och 

mellan elev och lärare. Eleverna har varit på 

Etnografiska museet, läst både fakta- och 

skönlitteratur, skrivit rapporter, studerat 

statistik kring trafficking och slutligen omsatt 

dessa kunskaper till bild. En av eleverna, 

Anton, tog kameran till hjälp i sitt bildarbete. 

En klasskamrat fick stå modell. Anton 

beskriver bilden: ”…det är en tjej som ser 

ledsen ut, stirrar ner i marken…”. (Bild 3) De 

fotografiska bilderna använde han som  

 

                                                 
56 Lpf 94 (2006), s. 6. 

Bild 3: Elevbild utifrån det 
integrerade arbetsområdet 
Trafficking 
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underlag för sitt skissarbete. Det slutgiltiga resultatet fördes över till en tryckplatta, 

(schellackkartong) med hjälp av karbonpapper. Anton laborerade också vid själva tryckningen 

med att testa om uttrycket i bilden förändrades av att det är mer eller mindre svärta i bilden. 

Pontus, en annan av eleverna, tar opåkallat upp arbetet med trycktekniken i intervjun: 

 
Pontus: Sen får vi inte glömma att vi lär oss lite andra praktiska saker här t ex hur man, vad heter 
det här? <djuptryck> ja, det har vi lärt oss samtidigt…det är bra. 

 

 
 

Diana tog med sig starka intryck från utställningen ”…det var så många tjejer som hittades 

instängda i olika lägenheter och då fick jag den här instängda känslan…”. Bilden som Diana 

arbetat med och har framför sig under samtalet visar ett mörkt och sterilt rum. Endast en säng 

är placerad i det gallerförsedda rummet. Under samtalet med eleverna ber jag dem också att 

försöka sätta ord på de olika uttryck som de gestaltat i sina bilder. Eleverna beskriver 

innehållet i bilderna med ord som tvång, att det är dystert, tragiskt, jättesorgligt, hemskt, 

ensamt och att det här med trafficking handlar om pengar:  

 

Bild 4: Elevbild utifrån det 
integrerade arbetsområdet Trafficking 
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Pontus: Det känns som ett bra sätt att uttrycka sig på. Det här är ett väldigt starkt ämne och det kan 
vara svårt att få ned på papper, i text. 

 
Magnus: …‘en bild säger mer än tusen ord’ och det tycker jag många här har lyckats med faktiskt. 
 

 

Magnus har många tankar kring bildarbetet. Under intervjun småfnissar några av de andra 

eleverna när Magnus berättar. Jag tolkar stämningen eleverna emellan som vänlig, de känner 

varandra, trots att jag uppfattar att småfnissandet och skratten markerar att de tycker Magnus 

låter för pretentiös när han försöker beskriva sin bild och arbetsprocess. Pontus går in i 

samtalet och hjälper Magnus. Tonläget hos Pontus är lite mer skämtsamt. Jag tycker mig se en 

vilja hos eleverna som visar att de försöker kommunicera kring sina kunskaper, men 

elevreaktioner som skratt blir ändå ett tydligt uttryck för den ovana som finns hos eleverna 

kring talet om lärprocesser: 

 
Magnus: Jag har ritat ett rum, eller 
inte ett rum, mer ett ghettohörn, 
gatuhörn…betongkallt, tråkigt. 
<småskratt från elevgruppen> Det är 
inte mycket som lyser upp den här 
gatan utan det är bara en lampa och 
under den lampan sitter då den här 
nakna kvinnan ihop, i 
fosterställning. (Bild 4) 
 
Intervjuare: Den är ju väldigt utsatt, 
hemsk… 
 
Magnus: Ja, trafficking är riktigt 
hemskt och tänkte förmedla det här 
med min bild också. 
 
Pontus: Hur känner hon sig då? 
 
Magnus: Ledsen. 
 
Intervjuare: Har det gått så där långt 
är man nog riktigt sjuk… 
 
Magnus: Va? 

 
 
 
Intervjuare: …om man sitter naken utomhus… 
 
Magnus: Eller så har hon lyckats fly…kan hon ha gjort. På så sätt är det bra, men fast i det här… 
 
Intervjuare: Det finns flera tolkningsmöjligheter… 
 
Pontus: Hon hittar ljuset i livet. 
 
Intervjuare: Början på något bra också… 
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Magnus: Kan det va. 
 
Pontus: Lite Mona Lisaeffekt över den. 
 
Magnus: Jag tänker mycket när jag ritar, faktiskt. <skratt från elev> Vad garvar du åt? 

 

Ett återkommande inslag i bildundervisningen är elevutställningar i skolans galleri och på 

skolans hemsida. De flesta av eleverna tycker om att visa upp vad de gjort. Nedan ger Louise 

och Kim exempel på det:  

 
Intervjuare: Skulle ni ha något emot om de [bilderna] lades ut på skolans hemsida? 
 
Kim: Nej, det skulle vara lugnt för mig. 
 
Louise: Det är lugnt. 
 
Intervjuare: Man behöver ju inte lägga ut namn om man inte vill, men att andra kan gå in och titta 
på vad ni har gjort för bilder. 
 
Louise: Det skulle vara helt okey…kul. 
 
Kim: Skulle kunna lägga ut namnen också. 
 

 
I rapporten The Wow Factor redovisar och sammanställer professor Anne Bamford vad som 

kännetecknar skolor runt om i världen som lyckats med att integrera estetisk verksamhet i 

undervisningen och där resultatet av detta visar sig ha positiva effekter även för den övriga 

undervisningen. En viktig del i ett lyckat integrerat estetiska arbetet visar sig vara att elever 

får chans att arbeta praktiskt med estetiska uttryck och att visa upp vad de arbetat med i form 

av föreställningar och utställningar: 

 
All of the quality programmes placed major value on active arts making and performance and 
exhibition. It was asserted that engagement in arts creation engendered particular learning and 
achievement, only possible when embedded within active practice.57 

 

En annan viktig förutsättning är hur den estetiska verksamheten organiseras i en skola. 

Rapporten visar att skolor där den estetiska verksamheten inkluderar alla elever där finns 

också den mest kvalitativa estetiska undervisningen och de goda resultaten i övriga ämnen. 

 
Quality programmes are built around the notion of inclusivity and arts-rich education for all. This 
means that all children, regardless of artistic skills and abilities, initial motivation, behaviour, 
economic status or other entering attribute, should be entitled to receive high standard arts 

                                                 
57 Bamford (2006), s. 95. 
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provisions, both within the various arts forms and using creative and artistic approaches to teaching 
other areas of the curriculum.58 

 

Estetiska lärprocesser i samverkan med ämnesintegrerad undervisning kan som Lind och 

Borhagen uppmärksammar i rapporten Kultur för lust och lärande ”överbrygga klyftan 

mellan teori och praktik, tanke och handling m m”.59 De refererar även till Gert Z Nordströms 

syn på de olika kunskapsblocken i skolan där han menar att det viktiga i skolan idag är att 

våga vara innovativ, tänka nytt, och skapa nya arbetsformer utanför ämnesgränserna för att få 

en mer kreativ kontextanknuten kunskapsinlärning.60  

 

Synen på den estetiska verksamheten och den kulturella skolmiljön 
 
 
Alla som arbetar i skolan skall gemensamt med eleverna  
ta ansvar för /…/ den kulturella /…/ skolmiljön.61 
 

 

Läroplanen talar om skolan som en kulturell mötesplats. Kulturarv, kulturell mångfald 

tillsammans med estetiskt skapande och kontakter med samhällets förenings- och kulturliv 

ringar in läroplanens syn på kulturbegreppet.62 I talet om estetisk verksamhet och estetiska 

lärprocesser kommer samtalen ofrånkomligt in på kulturen i skolan. Skolledare Jenny berättar 

hur hon ser på kulturen i skolan: 

 
Oerhört viktigt för stämningen, tänker jag . De gånger vi haft ’happenings’, när det är musikcafé, 
julshow, utställningar eller någon livesändning så blir det en helt annan stämning på skolan. Vissa 
elever blommar ut och växer på ett jättestort sätt för att de också får visa upp sina förmågor för 
andra. Så jag tycker det [kultur]är oerhört viktigt för en levande skola.  

 

Thavenius talar om skolans estetik som en modest estetik där den estetiska verksamheten har 

haft en undanskymd ställning.63 Den många gånger marginaliserade tillvaron för de praktisk-

estetiska ämnena i skolan gör att verksamheten ofta förpassas till en lustfylld diskurs där det 

estetiska stannar vid att vara underhållning och något som kan visas upp på skolan. I dessa 

sammanhang problematiseras inte det estetiska i termer av (estetiska-) lärprocesser, kreativa 

arbetsformer eller konstnärliga arbetsmetoder. Utifrån forskning inom bildområdet plockar 

                                                 
58 Ibid., s. 91. 
59 Lind, Borhagen (2002), s.14. 
60 Ibid., s. 17. 
61 Lpf 94 (2006), s. 14. 
62 Ibid., s. 3f, 11, 14. 
63 Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius (2004), s. 67. 
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Åsén i artikeln Varför bild i skolan ? fram olika sätt att argumentera för bildämnet.64 Ett starkt 

argument som tas upp är det, enligt bildforskarna för NU 0365, att bild bör utvecklas mot ett 

mer renodlat ämne för bildkommunikation då eget initiativtagande och kreativa förmågor blir 

allt viktigare kunskaper. Forskarna ”hänvisar bland annat till Richard Floridas analyser av den 

så kallade kreativa klassens framväxt och dess betydelse för den ekonomiska utvecklingen i 

USA”.66 När samtalet med Jenny kommer in på den nya gymnasieskolan (GY 11) förs ett 

resonemang i liknande banor: 

 
Jag tycker det är märkligt det val som görs i Gy 11, för det är så motsägelsefullt. Å ena sidan säger 
man att vikten av det estetiska perspektivet ska genomsyra utbildningen, man pratar om vikten av 
kreativitet, man pratar om vikten av entreprenörskap och i det innovativa entreprenörskapet är det 
estetiska uttryckssättet viktigt tänker jag. För mig är det konstigt att ta bort Estetisk verksamhet  

 

Även Lena beskriver det estetiska som mer komplext och att det lustfyllda inte nödvändigtvis 

måste stå i kontrast till de mer teoretiska ämneskunskaperna i skolan:  

 
Jag tror att våra politiker inte förstår vikten av att kunna läsa av en bild, ett musikstycke eller ett 
drama. De tror att man sitter och målar lite eller spelar på något instrument eller gör någon sketch, 
att det bara är lustfyllt och att det inte ger allmänbildning om samhället och formar goda 
medborgare som skolan ska göra. 

 

Skolledaren talar även om estetisk verksamhet som ”dörröppnare” för kulturen i stort på 

skolan. Eleverna ska enligt målen för kursen bli förtrogna med kulturverksamhet och få 

möjlighet till kulturhistorisk allmänbildning.67 Nedan refererar hon till Moderna Museets 

konstnärsledda Zon-projekt som under ett antal år arbetat med gymnasieungdomar kring 

museets aktuella utställningar: 

 
Jag är övertygad om att projektet mellan bild och Moderna Museet har gjort att absolut många fler 
av våra elever har varit på Moderna Museet. Vilket i sig genererar och öppnar upp och kanske går 
på andra museer. Man kan skapa ett intresse och skapa en kultur med hjälp av en kurs och att det 
får mervärde och mereffekter. 

 

 

 

 

                                                 
64 Lundgren (2006), s. 107-120. 
65 Marner, Anders, Örtegren, Hans & Segerholm, Christina (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003 (NU 03) Bild, ämnesrapport 253. Stockholm: Skolverket, s. 9. 
66 Lundgren (2006), s. 120. 
67 Medieprogrammet (2000), s. 41. 



 

Carina Rudolph Lundberg 24

Förutsättningar för det ämnesintegrerade arbetet 
 

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 eleverna. 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.68 

 

Citatet ovan är hämtat från gymnasieskolans programmål och under denna rubrik kommer jag 

också att sätta skolans organisatoriska förutsättningar kring ämnesintegrering i fokus.  

 Men jag börjar med eleverna och deras lärmiljöer. Elevernas vilja och lust till att arbeta 

ämnesintegrerat ser jag som kanske den viktigaste förutsättningen för detta arbetssätt. Många 

av mina insikter och erfarenheter kring ämnesintegrerat arbete får stöd i det sociokulturella 

perspektivet på lärandet där bland annat relationer och kommunikation kring lärandet är 

centrala delar i förmedlingen av kunskap. Jag går inte närmre in på det sociokulturella 

teoriperspektivet på kunskap och lärande men jag ser det ändå viktigt att presentera vilken 

kunskapsdiskurs jag rör mig inom, det vill säga vilken kunskapssyn jag stödjer mig mot i mitt 

pedagogiska arbete. Citatet nedan är hämtat från Olga Dysthes sammanfattande text kring det 

sociokulturella perspektivet inom pedagogiken. Dysthe är professor i praktisk pedagogik vid 

universitetet i Bergen:  

 
Det sociokulturella perspektivet visar tydligt att viljan att lära beror på upplevelsen av 
meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de grupper 
man ingår i.69 

 

Elevens motivation och engagemang är viktigt vid ämnesövergripande arbete. Enligt Lpf 94 

skall elevernas ”inflytande på såväl innehåll som former /…/ vara viktiga principer i 

utbildningen”.70 Louise och Kim möter det ämnesintegrerade arbetet för första gången i 

gymnasiet med det ämnesövergripande arbetet Ett samhälle för alla, där de valt att fördjupa 

sig i barns rättigheter och barnmisshandel: 

 
Kim: …den här uppgiften har faktiskt varit rätt kul och eftersom vi har hållit på med 
barnmisshandel ett tag så har man fakta i huvudet och kan bygga på det också så att man inte bara 
kommer på direkt där…när man sitter på bildlektionen… 

                                                 
68 Ibid., s. 20. 
69 Dysthe, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, s. 39. 
70 Lpf 94 (2006), s.13. 
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Intervjuare: Har ni arbetat på det här sättet tidigare på högstadiet? 
 
Kim: Nej, inte jag i alla fall. 
 
Intervjuare: Har du gjort det Louise? 
 
Louise: -Nej, faktiskt inte. 
 
Kim: Men jag tycker faktiskt det har varit rätt kul att hålla på med flera ämnen samtidigt. Lite 
annorlunda också eftersom vi inte har gjort det. 
 
Louise: Man fick större chans att fördjupa sig i själva ämnet och gjorde det på flera lektioner och 
flera gånger, så det var bra. 

 

Kim nämner i samtalet att faktakunskaper kring arbetsområdet hjälper honom att direkt 

komma igång med uppgiften. Det inledande ”skissarbetet” blir ett sätt för eleverna att tydligt 

använda sina (fakta-) kunskaper till att pröva och diskutera olika val av uttryckssätt. Nils och 

Patrik är tredjeårselever och mer vana vid att arbeta ämnesintegrerat och kan också uttrycka 

sina erfarenheter kring arbetssättet: 

 
Nils: Det är bra att det flyter ihop med alla andra ämnen…då vet man vad man håller på med… 
 
Pontus: Det håller jag med om…men man får inte hålla på för länge.  

 

Elevutvärderingar och dokumentation av lärdomar kring ämnesövergripande undervisning 

sker kontinuerligt på skolan. Elevernas inställning till ämnesintegrerat arbete är över lag 

positiv. Dock har kritik uppkommit kring antalet medverkande ämnen och lärare. Skolledare 

Jenny sammanfattar och tolkar utifrån utvärderingarna: 

 
Ofta blir de ämnesövergripande projekten bättre om det inte är alltför många ämnen med. Kritik 
som ofta lyfts är att man inte är sampratade och ställer olika krav och ger olika besked som lärare. 
Så är det tre, fyra ämnen är det lättare att samordna och faktiskt tala samma språk. Man behöver 
inte alltid säga samma sak men det ska ha liknande innebörd för eleverna. Det tror jag är viktigt för 
annars blir eleverna otrygga. 

 

I min C-uppsats; Brobygge i skolan ger jag olika exempel på hur ämnesintegrerade arbetssätt 

kan se ut.71 Det jag här redovisar är exempel på ett parallellintegrerat arbete där de olika 

ämnena arbetar sida vid sida jämfört med ett tematiskt arbetssätt där undervisningen ofta är 

schemabrytande och där ett gemensamt arbete redovisas.  

 De intervjuade lärarna i denna undersökning är lärare som själva tagit initiativ till 

ämnesintegreringen med estetiska kurser. De har tankar kring hur ämnena kan komplettera 

och synkronisera med varandra. Detta förändrar den ofta rådande hierarkiska ämnesdiskursen 

                                                 
71 Rudolph Lundberg (2009), s. 12 ff. 
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inom skolan. Den estetiska verksamheten är många gånger både isolerad rent fysiskt till 

avsides lokaler och tillhör de marginaliserade ämnena. Framförallt finns dessa synsätt där inte 

profilering mot estetiska inriktningar eller estetiska program erbjuds. Föreställningar kring de 

så kallade estetiskt-praktiska ämnenas funktion som ”andningshål” för eleverna bidrar många 

gånger till ämnets låga status.72 Det har förekommit, om än vid få tillfällen, att jag som 

bildlärare kontaktats i ett slutskede av ett planeringsarbete kring ämnesintegrering och där 

tanken är att bildämnets roll i sammanhanget blir att bistå med materiel som pennor, papper, 

saxar och lim.  

 En viktig förutsättning för ett lyckat samarbete över ämnesgränser är samtalet och nära 

kollegiala relationer.73 Detta relationsbygge blir en förutsättning för att alla ska känna sig 

delaktiga i planeringen och kunna påverka innehåll och form i ett ämnesintegrerat arbete. 

Detta är resultat som även Birgitta Sandström kommit fram till i sitt forskningsprojekt där 

fokus ligger på skolledares, lärares och elevers berättelser kring hur ämnesövergripande 

kunskapsområden formas och tar plats i skolans praktik. 

 Lena har tidigare berättat om fördelar hon ser med att arbeta ämnesintegrerat med 

estetisk verksamhet. Nedan berättar hon hur planeringen kring ämnesintegrerad undervisning 

kan se ut: 

 
…det handlar om att eleverna ska vilja också, [att] estetlärarna är med på det och ger lektionstid till 
det och har det som mål i sin kurs. Som lärare är jag idag bättre förberedd på vad som krävs för att 
få med mig andra kolleger. Jag vet vad jag behöver fråga efter/…/ jag går till dig Carina och säger 
att nu hittar vi tid, här gör vi något tillsammans och det gör man redan i början på terminen. Sen 
kan man återkomma och det är vad vi har gjort nu med illustrationen, religion och samhällskunskap 
om trafficking. Vi började prata om det redan i augusti och sen har det fått utvecklats…samtidigt 
tror jag att skolan kan ge stöttning i det här arbetet om man är ute i god tid /…/. För att få ett bra 
schema för ämnesövergripande arbete så måste man säga till innan sommarlovet för att få det i 
augusti och då måste du och jag sätta oss ned i maj och komma på vad vi ska göra i september. 

 

Lenas beskrivning kring ämnesintegrerat arbete visar på erfarenheter och inarbetade rutiner 

men också att det är tidskrävande i form av planering och att lärare behöver ha stor 

framförhållning kring kursers innehåll och form. Även Hanna känner att planeringen tar 

mycket tid och särskilt svårt är det när lärarna sitter i olika arbetslag: 

 
Hanna: Jag ser det som en fördel för eleverna att sitta i arbetslag…Sen har det varit en lärgrupp på 
skolan som jobbat med ämnesövergripande arbete. De kom fram till att det måste förbättras så att 
lärarna kan få mer tid att sitta tillsammans och planera om det ska fungera… 

 

                                                 
72 Lundgren (2006), s. 115. 
73 Sandström (2005), s. 116. 
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I läroplanen står att; ”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”.74 Arbetsplanen 

på Nord-Västgymnasiet ringar in tre fokusområden kring skolutveckling varav ett är 

helhetssyn och sammanhang. Ett av målen i utvecklingsområdet är att styrdokumentens 

betoning av helhet och sammanhang ska vara en gemensam utgångspunkt i det pedagogiska 

arbetet på skolan. Nedan berättar Jenny, som är biträdande rektor, hur arbetet kring 

ämnesintegrering vuxit fram på skolan: 

 
Jenny: I och med att vi omorganiserade till arbetslag så upplever jag att förutsättningarna för 
ämnesintegrering ökade markant därför att man samtalar som kolleger och har ett helt annat 
kollegialt utbyte och vi har jobbat aktivt med programmålen…Sen har vi haft lärgruppen 
ämnesövergripande projekt som har jobbat under flera år med olika perspektiv och den lärgruppen 
har identifierat lärdomar från olika arbetslag. 

 

Lärgruppsarbetet ingår som en del i personalens fortbildning där olika skolutvecklingsfrågor 

lyfts. Den ämnesövergripande lärgruppen var verksam under två år på skolan och utarbetade 

en handlingsplan utifrån enkätsvar från lärarna. Förutom organisatoriska frågor rörande 

arbetslaget visar sammanställningen av svaren att tidsbrist och schematekniska lösningar ses 

som problem för arbetssättet. Även kollegors olika attityder kring kunskapssyn, förståelse för 

olika ämnens karaktär och ”revirtänk” är hinder för det ämnesintegrerade arbetssättet. Både i 

lärgruppsarbetet och i intervjuerna till denna undersökning diskuteras dock förekomsten och 

vikten av de drivande eldsjälarna. Citaten är saxade från intervjuerna:  

 
Lena: Ämnesövergripande arbete drivs av eldsjälar och när eldsjälen slutar, slutar det 
ämnesövergripande arbetet. 
 
Jenny: …det handlade väldigt mycket om att det fanns eldsjälar bland pedagogerna som drev dessa 
projekt och när dom eldsjälarna försvann föll också projekten för projekten hade inte bäring i sig 
och hade inte förankrats i arbetslaget utan levde på grund av de här pedagogerna…Jag tror också 
det har väldigt mycket med personen att göra. Att vissa personer jobbar väldigt bra medan 
personkemin mellan andra kan vara svårare. 

 

Dessa entusiastiska lärare benämner Birgitta Sandström ”förändringsbenägna eldsjälar”. 

Betoning av till exempel lärarlaget och arbetet med skolutveckling menar hon har skapat 

förutsättningar för en ny styrningsmentalitet som skapar förändringsbara och medskapande 

lärare som också sätter elevens behov i centrum.75  

                                                 
74 Lpf 94 (2006), s. 17. 
75 Sandström (2005), s.82f. 
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3. Resultat och tolkning 

Undersökningens syfte har varit att undersöka bildämnets potential som integreringsämne och 

studera hur estetiska lärprocesser som kunskapsform kan ta sig uttryck och hjälpa elever till 

förståelse i sitt lärande. Utifrån detta syfte har jag analyserat intervjumaterial från elever, 

lärare och skolledare som handlar om deras syn på ämnesintegrering med bildrelaterade 

kurser på gymnasiet. Det institutionella sammanhanget i denna undersökning utgörs av en 

gymnasieskola med givna styrdokument och en bestämd organisation att förhålla sig till. Ett 

av undersökningens antaganden är att bildkunskaper och estetiska lärprocesser har förmåga att 

genom ämnesintegrering hjälpa eleverna i sitt lärande, till exempel genom gestaltande arbete 

där tankar, känslor och erfarenheter förbinds med faktakunskaper och där bildkommunikativa 

processer kan hjälpa eleverna till att se sammanhang och på det viset fördjupa lärandet.  

 Intervjumaterialet svarar mot frågeställningen: Hur talar de medverkande eleverna och 

lärarna respektive skolledare om erfarenheter kring den ämnesintegrerade undervisningen 

med bildrelaterade kurser på gymnasiet? 

 

 

Eleverna i fokus 
Läroplanen, Lpf 94, är tydlig med att lärare ska samverka med varandra i olika kurser så att 

eleverna får ett sammanhang i sina studier.76 Ett av de utvecklingsområden som Nord-

Västgymnasiet lyfter i den lokala arbetsplanen är arbetet kring helhet och sammanhang och 

där fortbildning kring ämnesövergripande undervisning har bedrivits i så kallade lärgrupper. 

Utvärdering sker kontinuerligt på skolan och elevernas inställning till ämnesintegrerat arbete 

är övervägande positiv. De intervjuade eleverna tycker att det är kul och bra att hålla på med 

flera ämnen samtidigt och att det är ett annorlunda inslag i undervisningen som ger dem chans 

till fördjupning inom olika ämnesområden. Den kritik som eleverna uttrycker handlar 

framförallt om när det blir för många ämnen inblandade, att lärare inte är samspelta och om 

projekt som håller på för länge. Den integrerade undervisningen har visat sig fungera som 

bäst när tre till fyra olika ämnen samverkar. Att arbeta med bildskapande verksamhet i ett 

ämnesövergripande projekt ses av eleverna som ett lättare sätt att kommunicera starka 

känslor, jämfört med att enbart skriva. Det blir dock tydligt under samtalen att eleverna är 

ovana att formulera egna tankar och åsikter utifrån bilder inför grupp. En fnissig och 
                                                 
76 Lpf 94 (2006), s.17. 
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generande stämning där eleverna till viss del antar ”teaterröster”, visar att eleverna behöver ta 

till lekfulla grepp för att kunna ta till sig och använda ett för dem relativt nytt sätt att ”prata” 

utifrån och kring deras egna bilder. De lärare som intervjuats är också övertygade om att 

estetiska lärprocesser hjälper eleverna till större förståelse i sitt lärande. Lärarna talar om det 

estetiska som ett sätt att uttrycka känslor och ser den estetiska lärprocessen som en 

förutsättning för att kunna komma åt elevernas tankar kring till exempel människans tro i 

religionsämnet. Britt-Marie, pensionerad psykologi- och samhällskunskapslärare på Nord-

Västgymnasiet, som jag samarbetade med och intervjuade till mitt C-uppsatsarbete, berättar 

även hon om nöjda elever som tyckte det var spännande att utifrån konstbilder tala om 

psykologi,”…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”.77 

 Tolkningen utifrån dessa resultat blir att det är genom elevens ”görande”, när eleven 

själv gestaltar intryck från undervisningen som kunskapen blir kommunikativ. Genom en 

bildskapande process kan eleven tala om, skapa mening och sätta in kunskapen i olika 

sammanhang. Att erbjuda elever nya infallsvinklar inom ett ämnesområde med hjälp av till 

exempel konstbilder visar sig även gynnsamt för elevernas förståelse och lärande. 

 

 

Kultur och ”en bild säger mer än tusen ord” 
Under intervjuerna återkommer hos både elever och lärare ordspråket ”en bild säger mer än 

tusen ord” som jag tolkar är ett uttryck för att försöka beskriva vikten av att använda 

bildmaterial och arbeta praktiskt med bilder i undervisningen. Informanterna talar om bilder 

och bildskapande lärprocesser som en väg till fördjupad förståelse och insikt hos eleven. En 

av eleverna exemplifierar även resonemanget med Da Vincis konstverk ”Mona Lisa” för att 

illustrera bilders mångbottnade och kanske dolda och mystiska budskap. Forskning inom 

beteendevetenskap kring bildminnet visar att bilders informationsrikedom är en viktig 

förklaring till att vi kommer ihåg saker bättre med hjälp av bilder. Bilder sätter igång många 

tankeprocesser i hjärnan. Professor i psykologi Georg Stenberg menar att denna kunskap har 

betydelse bland annat inom det pedagogiska arbetet. Väl valda bilder som illustrationer i till 

exempel läroböcker kan hjälpa eleverna att komma ihåg faktakunskaper bättre. Utifrån 

                                                 
77 Rudolph Lundberg (2009), s. 16. 
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forskningsresultaten konstaterar Stenberg att det ligger något i det gamla talesättet att en bild 

säger mer än tusen ord.78 

Enligt Faircloughs modell för diskursanlys tar den sociala praktiken in det 

tvärvetenskapliga perspektivet i analysen och visar på bredare kulturella 

utvecklingstendenser. Som metafor för bildens successiva ökade betydelse i samhället blir 

ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord” även en väg till att diskutera hur den visuella 

kulturen påverkar innehåll och arbetsformer i skolan. Kulturbegreppets komplexitet har gett 

upphov till olika vetenskapliga metoder och discipliner. Det kulturantropologiska synsättet tar 

hänsyn till olika ”delkulturer” Dessa delkulturer som socioekonomiska och -kulturella 

förhållanden, kön, klass, etnicitet blir viktiga komponenter för en bredare och fördjupad 

förståelse av till exempel ett bildmaterial. Även elevers, lärares och skolledares ”kulturella 

kapital”, vilket tänkesätt de bär med sig in i skolan och undervisningen, kan vara en viktig 

faktor som styr synen på de estetiska-praktiska ämnena.79 Utsagor från intervjumaterialet 

begränsar även begreppet kultur till att i skolsammanhang få betydelsen av produktion och 

konsumtion av konst, teater, film och musik.80 Eleverna uttrycker det som roligt, trevligt och 

framförallt mer lärorikt att gå på museer och ta del av olika utställningar. Att få visa upp det 

producerade materialet i form av utställningar ses även som kul och viktigt hos eleverna. 

Skolledaren är övertygad om att kurser som samarbetar med och tar del av kulturinstitutioner 

också skapar ett intresse kring kultur i stort hos eleverna. Kultur ses även som 

stämningsskapande aktivitet i skolan. Utställningar, musikcafé och julshower är exempel på 

verksamheter som skolledaren tycker är oerhört viktiga för skolans atmosfär och där även 

elever kan växa och blommar ut när de får chansen att visa upp sina förmågor. Kultur likställs 

i detta skolsammanhang med det som är lustbetonat. Däremot när lärare och skolledare 

kommer in på den estetiska verksamheten som ämne och kurs problematiseras det estetiska. 

Skolledaren tycker det är märkligt och motsägelsefullt att reducera kärnämnet estetisk 

verksamhet till en valbar individuell kurs i den nya läroplanen. Hon menar att det estetiska 

uttryckssättet är viktigt i samband med det kreativa och innovativa entreprenörskapet som 

genomsyrar läroplanen för den nya gymnasieskolan 2011, (GY 11). En av lärarna anser även 

att politiker många gånger inte förstår att estetiska verksamheter inte bara har med det 

                                                 
78 Se www.vr.se. Nilsson, Anders. Därför är det så lätt att minnas bilder. 
Professor Georg Stenberg är forskningsansvarig för projektet; Kognitiv bearbetning av ord och bild vid 
Beteendevetenskapliga institutionen, Högskolan Kristianstad. 
79 För bakgrund till begreppet kulturellt kapital se: Pierre Bourdieu. http://www.ne.se/lang/pierre-bourdieu, 
Nationalencyklopedin. 
80 Se Lindgren, Simon (2005) Populärkultur. Teorier, metoder och analyser, Malmö: Liber AB, s. 27 ff. 
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lustfyllda att göra. Hon tycker att förmågor som att kunna analysera och tolka estetiska 

uttryck är allmänbildande kunskaper som är viktiga i formandet av goda medborgare.  

Mot denna bakgrund blir min tolkning att ett synliggörande av bildkunskaper och ett 

arbete med estetiska lärprocesser i undervisningen ökar också förståelsen för den 

bildpedagogiska verksamheten och för med sig en förändring av ämnets ställning och plats i 

skolan. Diskursen om bildrelaterande ämnen, de så kallade praktiskt-estetiska ämnena i 

skolan ompositioneras då rektorer, lärarkolleger, elever och även föräldrar kan koppla 

bildrelaterade kunskaper med nyttoaspekter för elevernas framtida yrkesliv.81 

 

 

Arbetslaget och andra förutsättningar för ämnesintegrerad undervisning 
De valda informanterna för undersökningen, lärare och skolledare, är alla förespråkare för det 

ämnesintegrerade arbetssättet. Under intervjuerna återkommer talet om organisering i 

arbetslag som förutsättning för den ämnesintegrerade undervisningen. Skolledaren upplever 

att omorganisering från ämnesinstitutioner till arbetslag ökar förutsättningarna för det 

ämnesintegrerade arbetssättet då närhet till kollegialt samtal över ämnesgränser och att 

upplägget av undervisningen utifrån programmålen underlättas. Lärarna framhåller arbetslaget 

som positivt ur ett elevperspektiv. Både skolledare och lärare delar emellertid uppfattningen 

att när ämnesövergripande arbeten inte är förankrade i arbetslaget utan drivs med hjälp av så 

kallade ”eldsjälar” blir samarbeten ämnen emellan sårbara och upphör när drivande lärare 

slutar.  

 Det ämnesövergripande arbetssättet är tidskrävande. Lärarna tycker att det är svårt att få 

till gemensam planeringstid mellan de medverkande ämnena och särskilt då lärarna sitter i 

olika arbetslag. Lärares önskemål angående scheman till exempel i vilken årskurs och termin 

delar av kurser ska vara placerade kräver även god framförhållning. Styrdokumenten 

framhåller vikten av att skolan ska ge de organisatoriska förutsättningarna som behövs kring 

ämnesintegrerad undervisning och resultaten från undersökningen tyder på att skolledningens 

inställning till arbetssättet är avgörande för ett lyckat resultat. Ramfaktorerna är inte 

förutbestämda utan speglar de möjligheter och begränsningar som finns för arbetet och 

undervisningen i skolan.82 

                                                 
81 NU 03 (2005), s. 141. 
82 Pettersson, Åsén (1989), s. 58. 
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Denna undersökning tar inte upp det motstånd som kan finnas hos lärare till arbetslaget och 

det ämnesintegrerade arbetssättet i form av större teman men resultaten påvisar att 

ämnesintegrerad undervisning med bildrelaterade kurser fungerar även utanför den givna 

organisationen och med alternativa arbetsformer. De flesta kurser som samverkar med 

bildrelaterade kurser formas utifrån enskilda lärares vilja att samarbeta och sker till stor del 

utanför arbetslagets planering. Arbetsmetoden präglas mer av parallellintegrerad undervisning 

snarare än stora teman. En förklaring till detta är att bildlärare som undervisar i estetisk 

verksamhet har många grupper med elever från flera olika program och kan inte på samma 

sätt knytas till endast ett program. 
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4. Slutdiskussion 

”Bokslut” för den estetiska verksamheten  
Samtidigt som den här undersökningen handlar om hur bildrelaterade kurser på gymnasiet kan 

integreras med andra ämnen kan den också läsas som ett slags summering av den estetiska 

verksamheten med läroplan Lpf 94. Bildrelaterade kurser finns i gymnasieskolan framförallt  

på Medie- och Estetprogrammet men det är med kursen estetisk verksamhet det 

ämnesintegrerade bildarbetet kan nå elever på alla program. Den absolut avgörande 

förutsättningen för att kunna integrera bildarbete med andra ämnen i gymnasieskolan har 

under arbetets gång med denna uppsats kommit att bli själva existensen av ämnet estetisk 

verksamhet. Från att vara ett av de åtta kärnämnena som alla gymnasieelever läser reduceras 

ämnet till ett individuellt valbart ämne. Bland de valbara kurser som gymnasieskolor kommer 

att vara tvungna att erbjuda eleverna ges vissa kurser så kallade meritpoäng till betygen. Alla 

elever ska ha möjlighet att välja estetisk verksamhet men ämnet kommer inte att bli ett av de 

meriterande. Den politiska skoldiskursen har kommit att fokusera på vad som ska räknas som 

giltig kunskap och diskursen om läroplaner handlar till största delen om vilka åsikter som 

släpps fram i diskussionen om läroplansfrågor .83 Detta ger naturligtvis signaler till elever och 

föräldrar om vilka kunskaper som värderas som nödvändiga och viktiga för morgondagens 

samhällsmedborgare. Dessa styrningseffekter rimmar dock dåligt med kunskaper som 

bildtolkning och digital bildbehandling som blir allt viktigare medborgerliga kompetenser och 

som dessutom lämpar sig utmärk att integrera med många ämnen i skolan.84 En 

bortprioritering av estetisk verksamhet som kärnämne i gymnasieskolan kommer att stryka 

möjligheterna att arbeta ämnesintegrerat kring estetiska lärprocesser men kommer även i min 

mening slå hårt rent generellt mot kulturen i skolan.  

 

 

Framtidsvision  
Dränering av bildpedagogisk kompetens på Sveriges gymnasieskolor vore synd och stort 

resursslöseri. En viktig uppgift för bildlärarna skulle kunna vara att i framtidens skola 

integrera estetiska lärprocesser som arbetsform i flera andra ämnen i skolan. Eleverna behöver 

grundläggande bildkunskaper i användandet av den digitala tekniken där olika 

                                                 
83 Linde (2006), s. 6. 
84 NU 03 (2005), s. 10. 
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presentationsformer kan utmana eleverna i sitt lärande. Bildlärarnas kompetens ser jag här 

som en nödvändighet då tekniken uppvisar ett innehåll som eleverna till exempel måste kunna 

förstå och tolka ur ett mottagarperspektiv. Medvetenhet om hur massmediala bilder påverkar 

kräver teoretiska analys- och tolkningsverktyg. Bildsalarna kan utifrån dessa tankar möbleras 

om till kreativa ateljéer där den digitala tekniken tillsammans med de mer traditionella 

bildteknikerna skapar möjligheter för alla lärare och elever på skolan att arbeta med 

alternativa kunskapsformer. Bildforskarna för NU 03 ser mediestudios som verkstäder för 

kunskapsproduktion inom flera olika medier där elever bland annat kan skapa hemsidor, 

skoltidningar, utställningar, filmer och redovisningar i form av bildspel med tillgänglighet för 

alla ämnen och elever i skolan. De menar att en mediestudio ”kan bli den materiella resurs 

som lägger grunden för ett arbete med ämnesövergripande projektarbeten som syftar till ett 

kreativt arbetssätt i skolan”.85 Många lärare och skolor arbetar redan idag med estetiska 

lärprocesser i undervisningen men att helt ut förstå vad dessa processer gör med eleverna är 

svårt men kanske desto viktigare att studera. Hannas röst, som i denna undersökning bland 

annat beskrivit hur estetiska lärprocesser kan integreras i svenskämnet kring det vidgade 

textbegreppet, får avslutande denna slutdiskussion: 

 
Alla lärare skulle behöva mediekompetens så att man kan jobba mediepedagogiskt. För det är 
skillnad att redovisa med t ex en film…att lämna friutrymme och låta eleverna skapa mening 
själva. Alla lärare borde ha en grundutbildning både i hur man hanterar program och hur man kan 
göra olika upplägg […] och en grund i hur bild kommunicerar, så att man kan samtala med 
eleverna om det. 
 

                                                 
85 Ibid., s. 155. 
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