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__________________________________________________________________________________ 

Syftet med denna uppsats är att lyfta vilka diskurser inom bildämnet som är rådande i en specifik 

grundskoleklass. I denna uppsats har jag studerat en årskurs två där läraren medvetet integrerar 

bildundervisningen med övriga kärnämnen. Jag har intervjuat alla elever från klassen samt elevernas 

klasslärare, dels för att få en förståelse över hur läraren undervisar i bildämnet och dels för att kunna 

belysa eventuella skillnader i lärarens avsikter och elevernas uppfattningar. Jag har valt att göra en 

diskursanalys om hur bildämnet integreras med andra ämnen i skolan. Jag har använt mig av 

teoretikern Foucaults maktperspektiv när jag analyserat mitt insamlade material, utifrån detta 

maktperspektiv kom jag fram till vilka diskurser som var dominerande. De tre rådande diskurserna i 

denna grundskoleklass är; bilden som pedagogiskt verktyg, bilden som emancipation och bilden som 

utgångspunkt för konstfilosofiska samtal. En viktig del i denna uppsats är bildämnets låga status och 

hur bildämnet kan "försvinna" i den ämnesintegrerade undervisningen. Min slutsats av denna 

undersökning är att eleverna för fram bildämnets egenvärde medan läraren använder bilden enbart för 

pedagogiskt syfte, som till exempel att göra temaarbeten roligare. Det är tydligt att den mest 

dominerande diskursen i denna grundskoleklass är bilden som pedagogiskt verktyg. MEN eleverna har 

en önskan om att infinna sig mer inom diskursen om bilden som emancipation, eleverna suktar även 

efter de konstfilosofiska samtalen.  
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Inledning 

Jag som författare studerar till grundskolelärare med inriktning bild vid Stockholms universitet. Jag är 

en av de få lärarstudenter som fått chansen att läsa en fördjupad inriktning med 90 hp bild, varav 30 hp 

är bild på avancerad nivå. Jag brinner för mitt ämne och befarar att det ska försvinna och enbart 

användas som komplement till övriga teoretiska kärnämnen.  

Samhället vi lever i förändras och utvecklas, lika så borde även skolan följa samhällets utveckling. 

Genom att förnya kursplanerna och att pedagoger förnyar sitt didaktiska arbetssätt  kommer vi långt. 

Ändå funderar jag på varför skolan inte anpassar sig mer till "verkligheten". Under en skoldag möts en 

elev av en rad olika uppdelade skolämnen vilka de får ta del av och lära sig kunskaper kring. Medan 

en helt vanlig lördag utanför skolbänken möter man hinder och problemlösningar man får ta sig an 

utan att kategorisera eller dela in sina kunskaper i vilka "ämnen" de tillhör. Varför måste skolan 

kategorisera upp kunskaperna i ämnen när inte det verkliga livet ser ut så?  

Vår kulturs grundläggande kunskapsintressen etablerades för länge sedan, redan på tidigt 1900-talet 

delades ämnen in som naturkunskap, samhällsvetenskap, matematik och humaniora, (Arfwedson & 

Arfwedson, 2002:214). Om skolorna skulle arbeta mer tematiskt och ämnesintegrerat skulle den 

efterlikna vårt samhälle mer än den kategoriserade traditionella undervisningen som fortfarande lever 

kvar i de flesta av Sveriges skolor. Björn Andersson förespråkar även han den ämnesintegrerade 

undervisningen. Han anser att de traditionella ämnena anses vara nödvändiga, dock är de inte 

tillräckliga för att förstå sig på världen. Han efterlyser nya tankemönster som endast kan uppstå i en 

integrerad undervisning, Andersson (1994:16). I vår vardag samverkar ämnena med varandra, hur 

skulle man kunna få dem att samverka i skolan?  

Att få ämnena att samverka med varandra är möjligt, Skolverket (2000:15) anser att kursplanerna inte 

är till för att tala om hur undervisningen ska läggas upp eller vilka arbetssätt som ska användas. Därför 

utesluts inte ämnesintegreringen som en arbetsmetod.  Däremot talar kursplanerna om vilka 

kunskapskvalitéer som ska utvecklas hos eleverna, utifrån detta skapas en ram för vad undervisningen 

bör innehålla, Skolverket (2000:15).  

Jag har fått en uppfattning om att bildämnet ofta integreras med övriga skolämnen och utifrån det blev 

jag nyfiken på hur eleverna uppfattar detta. Aulin-Gråhamn (2011:37) skriver om olika ämnens status. 

Bildämnet har inte lika hög status som till exempel de teoretiska ämnena matematik, svenska eller 

historia, (Aulin-Gråhamn, 2011:37). Vad händer med ämnen som har lägre status när de integreras 

med övriga ämnen med högre status? Varje elev har rätt till 230 timmar bildundervisning under sin 

grundskolegång, hur dessa timmar sedan fördelas under de nio obligatoriska skolåren är upp till varje 

skola att avgöra, (Skolverket, 2011). Timantalet för just bild är generellt ganska låg jämförelse med de 



2 

 

övriga kärnämnena. Finns det en risk att bildämnet försvinner genom integreringen? Om den största 

fokusen läggs på ämnet med högre status kan det bli så att bildens pedagogiska syfte glöms bort? 

Handlar ämnesintegreringen om att "sätta guldkant" på en annars teoretisk skolvardag eller används 

bildskapandet för att fördjupa kunskaper? Det som intresserat mig är vad eleverna själva har för syn på 

denna sorts bildundervisning. Uppfattar eleverna att de undervisas i bild när de inte har särskilda 

bildlektioner? 

I denna uppsats försöker jag komma fram till vilka diskurser som är rådande ur ett elevperspektiv och 

lärarperspektiv i en specifik grundskoleklass.  
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Bakgrund  

Bilden i skolan 

Bildundervisningen bestod mellan mitten på 1800-talet till några decennier in på 1900-talet av strikta 

metodiska linjeövningar, för att senare övergå till ett friare skapande, inspirerat av den franske 1700-

talsförfattaren och filosofen Rousseau och av reformpedagogen och filosofen John Dewey. Men även 

under det fria skapandet i skolan ansåg man att "teckning" var en hantverksfärdighet, att man kunde 

tränas för att teckna rätt och riktigt. Bildämnet var då ett övningsämne, (Aulin-Gråhamn, 2011:22). 

Aulin-Gråhamn (2011:31) anser att det är dags att börja tala på ett annat sätt om det estetiska i skolan, 

dags att formulera ett nytt uppdrag för skolan där det estetiska rör all undervisning.  

"Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig 

själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att 

informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga 

upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla 

för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att 

arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och 

bildskapande förmåga." [ Lgr11:s kursplan i bild] 

 

Utbildningsförvaltningen har rekommenderat att ha minst 35 minuter bild per vecka i lågstadiet. På 

den skola söder om Stockholm, där jag kommer genomföra min studie, ser timplanen ut så att all 

bildundervisning i lågstadiet ligger under årskurs två, 60 minuter bild per vecka (se bilaga 3). Hur 

denna undervisning bedrivs är upp till varje klasslärare.  

Enligt Åkman (2002:26) gynnas lärandet av integration mellan ett konstnärligt ämne och ett ämne 

utanför det konstnärliga fältet. Detta funktionella arbetssätt har man använt sig av i USA hos ett flertal 

konstnärliga organisationer, vars syftet var att stödja elevernas utveckling inom andra discipliner än 

just det konstnärliga. Enligt Lindgren (2006:26) har sambandet mellan konstnärliga ämnen och barn 

och ungdomars prestationer i andra ämnen kritiserats i Sverige.   

 

I kommentarsmaterialet till kursplanen i bild formuleras "/.../ att använda bilden som en av flera vägar 

till kunskap och personlig utveckling." (Skolverket. 2000.s.26), bildpedagogiken ses som en 

inlärningsmetod för att ta till sig kunskap. Den aktuella skolan som studien är utförd på har ingen 

specifik bildlärare, varje klasslärare undervisar bildämnet i sitt egna klassrum. Enligt klassläraren jag 

samtalat med har de flesta av klasslärarna på denna skola valt att integrera bilden i övriga kärnämnen i 

sin undervisning. När man går in på skolans hemsida finner man en flik med rubriken "praktiska-
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estetiska ämnen", det man dessvärre inte finner är någonting om bildämnet. Under denna flik 

presenteras ämnena "idrott och hälsa", "musik", "textilslöjd" och "trä och metallslöjd" och man kan 

läsa att "Barn lär sig på olika sätt och behöver få använda olika sinnen vid inlärning". Innan arbetet 

med denna uppsats påbörjades frågade jag skolledningen varför inte bildämnet framkommer under 

denna flik, men jag har fortfarande inte fått svar på min fråga. Skolan presenterar bildämnet i sin 

timplan, vilket betyder att de faktiskt undervisar i bild. Genom mina gruppintervjuer med elever och 

intervjusamtal med en klasslärare har jag fått sätta mig in i hur en klass arbetar och använder sig av 

bildämnet.  

Syfte  

Syftet är att lyfta vilka diskurser om bildämnet ur ett elevperspektiv och lärarperspektiv som är 

rådande i denna grundskoleklass.  

Frågeställningar 

1. Hur uttrycker sig eleverna om bildämnet?  

2. Hur säger sig läraren använda bildpedagogiken i undervisningen?  

3. Hur förhåller sig elevernas sätt att tala om bildämnet till lärarens faktiska arbetssätt? 
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Forskningsöversikt   

Tidigare forskning 

Den tidiga forskning som utförts om bildintegrering har varit tunn. Därför har jag valt att bredda mitt 

ämne genom att titta på tidigare forskning om estetiken i skolan. Den forskning jag hittat om 

bildintegrering är Lisa Öhberg-Gullbergs (2006) avhandling, där hon skrivit om ämnesintegrering 

mellan bildämnet och samhällskunskap. I denna analys lyfter Öhberg-Gullberg (2006) frågor om 

kommunikation, lärande, makt och genus. Hon tittar på hur eleverna använder sig av rörlig bild. I sin 

avhandling kommer hon fram till en rad olika diskurser och en av dessa är ämnesintegrering. I detta 

stycke för hon fram hur lärarna gemensamt planerar den integrerade undervisningen med 

utgångspunkt på att skapa en helhetsbild för eleverna, (Öhberg-Gullberg,2006:87). Jag har gjort en 

liknande undersökning som Aulin-Gråhamn (2011:40). Hennes undersökning presenteras i boken 

Skolan och den radikala estetiken (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2011), där hon försökte 

fånga pedagogernas syn på vad "kultur i skolan" är. I hennes samlade material kom hon fram till några 

aspekter som upprepades under deras intervjuer. En av aspekterna var "alternativa språkformer", ett 

språk som används som alternativ eller komplement till det verbala och skriftliga språket. Att barnen 

genom detta "språk" kan ta plats i världen. I denna aspekt lyfts även att man använder de alternativa 

språkformerna för att stärka det skrivna och talade språket eller underlätta "inlärningen". En annan 

aspekt är "personlig utveckling och identitet", hon påpekar att de estetiska arbetssättet stärker barns 

självkänsla, de drar en liknelse till emancipation. En tredje aspekt som upptäcktes är "den goda skolan 

och det goda livet". Där hon genom varierande arbetssätt kom fram till att, större utrymme för 

kreativitet och fantasi, möjligheter att testa olika uttrycksformer, ökar arbetsglädjen. Under denna 

aspekt talar man både om kompensation och emancipation, (Aulin-Gråhamn, 2011:41). Monika 

Lindgren (2006:175) har utfört en diskursanalys som handlar om att skapa ordning för det estetiska i 

skolan. Lindgren kommer fram till att vad lärare och elever vill genomföra tillsammans under skoltid 

inte längre styrs av statliga krav. Hon lyfter att lärarna och skolledarnas viljor är att få en ökad balans 

mellan "det praktiskt -estetiska" och "det teoretiska", vilket förs fram som en viktig del av skolans 

utvecklingsarbete. "Retoriken kring integration kretsar dels kring föreställningen om barns behov av 

helhet och dels föreställning om att två plus två är fem, det vill säga ju fler ämnen som integreras 

desto större kunskapsmässiga vinster får eleverna." (Lindgren. 2006:155). Ämnesintegration och 

tematiskt arbete är dock inget som kan inordnas i det estetiska fältet. Utan det kan snarare ses som en 

generell diskurs, menar Lindgren, (2006:155). Enligt Statens offentliga utredningar (SOU,2004:35) ses 

det ökade inslaget av ämnesintegreringen som positiv i  timplandelegationen. De menar på att 

ämnesintegreringen kan ge eleverna möjlighet till en helhetssyn, (SOU,2004:86).   
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Rosa Kristín Júliúsdóttir (2010) skriver om hur estetiken kan användas som ett verktyg för att stärka 

barnens tankar och förstå hur andra tänker. Hon menar att genom att skapa, njuta av och tala om konst 

kan barnen stimuleras att tänka, reflektera och filosofera,(Kristín Júliúsdóttir, 2010:127). Begreppet 

estetik och estetisk används för att beskriva områden och ämnen som bild, musik, drama, gymnastik, 

slöjd och dans, med andra ord en definition av praktiskt estetiska ämnen. Kristín Júliúsdóttir 

(2010:134) tycker att bildundervisningen borde innehålla mer än bara praktiska övningar, med det 

menar hon att undervisningen även bör innefatta elevens förståelse av bildkonsten. Genom att använda 

sin fantasi som en förståelsemetod kan även de inhämtade bearbetas. Enligt Kristín Júliúsdóttir 

(2010:134) är bildundervisningen en visuell undervisning, där barnen ska lära sig "hur de ska se" när 

de får veta hur de ska titta medvetet. Bildundervisningens bidrag måste vara sånt som andra ämnen 

inte kan bidra med. Barnen måste få möjlighet att reflektera över bilderna de skapat och 

uppmärksamma hur varje nytt utvecklingssteg stämmer med helheten i den kreativa processen, 

(Kristín Júliúsdóttir 2010:135).  Jag fann avhandlingar med syfte kring ämnesintegrering i högre 

åldrar, högstadiet och gymnasiet, men då den åldern inte känns relevant för min studie valde jag att 

istället titta på tidigare forskning om förskolebarn då de är närmare i ålder med mina respondenter. 

Ingrid Lindahl (2002) som är universitetslektor i pedagogik på Högskolan i Malmö har skrivit en 

avhandling om förskolebarns bildskapande, hur de kan betraktas som ett verktyg för problemlösningar, 

detta så kallade bildspråk. Den största fokusen läggs på hur pedagogerna väljer att skapa 

förutsättningar för barns problemlösningar. Hon framför hur bilden används för att uppnå 

målsättningar i lärandesituationer, Lindahl (2002). En annan avhandling är Barn skapar bilder i 

förskolan. Där Änggård (2005) lyfter bildskapandets betydelse i förskolans vardag. Undersökningen 

bygger på barn mellan fyra och sex år. Barnens bilder analyseras, tillsammans med barnens tal och 

gester, genom analysen är det möjligt att synliggöra vilka betydelser bildskapandet har för barnen. 

Utifrån barnens bildskapande diskuteras även den pedagogiska utvecklingen, (Änggård, 2005).  
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Teori och Metod 

Diskursteori  

Den franske filosofen och historikern Michel Foucault (1926-1984) var den som etablerade 

diskursteorin, genom sina tankar om makt och kunskap. Enligt Foucault är makt inte en egendom, 

varken hos individen eller i grupper i samhället. Makten är som en inneboende egenskap hos alla 

samhällen, därför att makten inte läggs på människorna. Den utövas, men ägs inte. Makten finns 

överallt, den är tillgänglig för alla. Det pågår en ständig kamp om vad som ska anses vara sant, en 

kamp utan våld, snarare en kamp om makten som avgör vilka sanningar som ska gälla, (Johansson, 

2000:46). Istället för att se strukturer och representanter som primära kategorier sätter Foucault 

makten i centrum. Han menar att makten konstruerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter, 

(Winther Jörgensen & Philips, 2011:19-21).  Foucaults maktperspektiv lämpar sig i min analys då jag 

har valt att titta på de diskurser som verkar inom skolan som maktfält. 

 

Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt 

enkelt det faktum att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan 

genomsyrar och skapar tingen; den framkallar njutning, frambringar kunskap, 

skapar diskurs. Den måste betraktas mer som ett produktivt nätverk som löper 

genom hela samhällskroppen än som en negativ instans med förtryck som 

uppgift, (Foucault, 1980:119).  

 

Det som ligger till grund för Foucaults diskursteori var att han skulle finna ett sätt att förstå sig på 

världen, samtiden, det förflutna och sig själv. Foucault utgår från att diskurserna skapar de subjekt vi 

är och de objekt vi vet om något. Det som intresserade Foucault var reglerna för vilka "diskurser" som 

blir accepterade som meningsfulla och sanna i en bestämd historisk epok. Dessa meningsfulla 

"sanningar" benämns som diskurser, (Winther Jörgensen & Philips, 2011:19-21). Enligt Lindgren 

(2006:46) är diskurs en sanning för en majoritet. En diskurs är ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. Alltså är inte människors individuella synsätt en diskurs, då 

de krävs en gemensam åsikt av en större grupp för att bilda en sanning, det vill säga en diskurs. 

Verkligheten får sin betydelse genom diskursen. Vi kan benämna den som en form av 

samtalsgemenskap, ett bestämt sätt att tala om och tolka världen, (Winther Jörgensen & Philips, 

2011:7). Diskurs är i denna mening socialt och kulturellt uppbyggda betydelsemönster. Att analysera 

samtal utifrån en diskursiv ansats innebär att analysera vad som är möjligt att uttrycka, hur vi handlar 

och upplever att vi "kan vara". En diskurs "skapas" av aktiva subjekt, alltså är vi med och formar 

diskurser, samtidigt som vi blir formade och styrda av dem, (Winther Jörgensen & Philips, 2011:21).  
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Bildrelaterade diskurser  

Helene Illeris nämner tre generella diskurser inom bild vilka kan bli relevanta för mitt arbete: den 

teckningspedagogiska diskursen, den formningspedagogiska diskursen och den bildkonstpedagogiska 

diskursen. Den teckningspedagogiska diskursen beskrivs som en ändring av ställning, bort från 

renässansens avbildande av klassiska konstverk till en mer nyttobetonad verksamhet, där tecknandet 

används som ett kunskapsredskap. De ansåg att man kunde bli en seende och tänkande människa 

genom att teckna. Den formningspedagogiska diskursen beskrivs som en bildundervisning som skulle 

stimulera ett naturligt skapande hos barnet. Formningen skulle bidra till att barnet utvecklades till en 

harmonisk, tolerant och fredsälskande människa, genom den fria undervisningen och det fria 

skapandet. Det fria skapandet var ett spontant, ärligt och individuellt uttryck. Den 

bildkonstpedagogiska diskursen beskrivs med personliga och uttrycksfulla drag. En slags bild som 

kommunicerar med hjälp av kulturskapade visuella koder. Den skulle göra barn till aktiva och kritiska 

deltagare i kulturlivet, (Aulin-Gråhamn, 2011:22-25) Dessa tre diskurser kommer jag att använda vid 

analysen av mitt material.  

Elevperspektiv 

En utgångspunkt för denna uppsats är Barbro Johanssons tankar om barns underordning. Johansson 

menar att man kan tala om ett generationssystem vilket författaren presenterar i sin avhandling "Kom 

och ät! Jag ska bara dö först..". Där "generation" ses som rationellt begrepp som markerar skillnad. 

"Barn" existerar i relation till "vuxen", det är i denna relation som begreppet får en betydelse. Den 

vuxna anses vara normen och barnet avvikelsen. Generationssystemet sätter sin prägel på människors 

språk, tänkande och alla sammanhang där barn och vuxna möts. Oavsett kön, sociala tillhörigheter 

eller etnicitet befinner sig alla barn i den underordnade positionen i ett "ålderspatriarkat". Vuxna anses 

ha makten och tolkningsföreträde i en social ordning, (Johansson, 2000:43). Detta övergripande 

maktförhållande kan vara värda att nämna när man studerar elevperspektiv, vilket jag ska göra. 

Meningen med att utgå från ett elevperspektiv ska vara baserat på hur elevens perspektiv 

uppmärksammas i en situation, som i mitt fall elevens intervjusvar. Med tanke på maktförhållandet 

mellan barn och vuxna blir det viktigt att inte glömma bort barns egna röster. I denna uppsats vill jag 

lyfta elevernas egna perspektiv på den bildundervisning de har i skolan då jag tänker mig att detta 

perspektiv kan bidra med ytterligare kunskap om området. Jag har även valt  att lyfta elevernas 

klasslärares perspektiv på bildundervisningen för att kunna belysa eventuella skillnader i lärarens 

avsikter och elevernas uppfattningar.  

Diskursanalys som metod 

Det förekommer att begreppet diskursanalys dyker upp i studier som både teori och metod, ibland 

besläktade och ibland kontrasterande, (Lindgren, 2006:71).  Diskursanalys som metod kan användas 
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på olika sätt, viss diskursanalys är helt språklig, där man analyserar texter utifrån grammatiska 

strukturer. De finns diskursanalyser som påminner om konversationsanalys, där transkriptioner av 

vardagligt tal analyseras i termer och sociala handlingar, även de diskursanalytiker som har inspirerats 

av Foucaults kritiska maktperspektiv, (Lindgren, 2006:71). Det som dessa diskursanalytiker har som 

gemensam referensram är att de hela tiden "läser utåt". Jordheim, (2003:188) menar att de inte är ute 

efter vad texten betyder eller vad den försöker säga, istället vänder diskursbegreppet upp och ned på 

frågeställningen och ifrågasätter vilket förhållande texten har till andra texter, vilken ställning den har 

inom just denna diskurs. Detta kallar han att "läsa utåt", (Jordheim, 2003:188). Med detta menas att 

läsa texten kritiskt och göra en kritisk undersökning, genom att problematisera hur människor tolkar 

sin sociala och kulturella miljö, (Lindgren, 2006:71). Alltså i mitt fall problematisera hur eleverna och 

klassläraren tolkar, beskriver och uttrycker sig kring bildämnet. Jag kommer att leta efter mönster i 

deras uttalande för att försöka synliggöra vilka diskurser de ger uttryck för.  

Metodval  

Studien har genomförts genom kvalitativa gruppintervjuer och en enskild intervju. Enligt Patel & 

Davidsson (2003:78) är en kvalitativ intervju ett medskapande samtal mellan intervjuare och 

intervjuperson. En kvantitativ metod är mer passande till statistiska undersökningar, då det är vanligt 

att undersökningarna bygger på enkäter för att få fram data som går att mäta och bearbeta. Detta gör 

att den kvantitativa metoden inte passar min undersökning då jag inte söker efter någon 

statistikmätning utan är ute efter intervjupersonernas åsikter och tankar, (Patel & Davidsson, 

2003:109)  

 

Gruppintervju som metod innebär att man breddar materialinsamlingen. För min studie är det en 

fördel att ha många åsikter och tankar, speciellt när jag intervjuar barn, då barn och vuxna kan uppfatta 

saker på olika sätt. I en gruppintervju får man fram skillnader och variationer i respondenternas 

åsikter. Det kommer fram fler idéer i en grupp än från en individ. Grupperna bestod av fem 

informanter, vilket enligt Widerberg (1995:137) gör att samspelet fungerar, alla får ta del i 

diskussionen och plats för uttalande.  

 

Studien är även byggd på ytterligare en kvalitativ intervju, där en lärare har fått intervjuats enskilt. Min 

förhoppning är att lärarens yttrande ska ge en indikation på vad för diskurser som verkar rådande ur ett 

lärareperspektiv.  
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Urval och avgränsningar 

Min ambition var att genomföra intervjuer med fler lärare. Jag kontaktade även två lärare via mejl men 

fick inget svar tillbaka. Jag kan inte dra några generella slutsatser utifrån den enda intervjun som gjort 

med en lärare. Men jag kan ändå få ett lärarperspektiv ifrån denna specifika grundskoleklass.  

 

Skola 

Valet av skola gjordes utifrån att jag haft kontakt med skolan tidigare. Skolan är över hundra år 

gammal, det går elever från förskoleklass till årskurs 4. Det finns cirka 400 elever på skolan och cirka 

65 anställda. Skolan är uppdelade i sju arbetslag, varav sex av dem är pedagogiska. Skolan är 

uppdelad i fyra annex och den klassen jag intervjuar befinner sig i huvudbyggnaden. Eleverna har 

även fritidsverksamhet i samma byggnader som sin skolverksamhet. På denna skola samverkar lärare, 

förskolelärare, fritidspedagoger och barnskötare.  

 

Elever 

Att just denna klass blev vald till min studie beror på att jag har varit i kontakt med denna klass 

tidigare. Jag känner till att eleverna skapar och arbetar praktiskt. Eleverna går i årskurs två, i en skola 

söder om Stockholm stad. Det är 20 elever som deltagit i min undersökning och de har intervjuats i 

grupper om 5 elever åt gången. Ett av de viktigaste kriterierna när det gäller urval av barnen var att jag 

som intervjuare skulle ha en tidigare etablerad kontakt med barnen. Den tidigare kontakten med 

barnen bidrar till större förutsättningar för att barnen vill dela med sig av sina tankar och åsikter, 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009:27). Min tidigare kontakt med eleverna skulle å ena sidan 

kunna uppfattas som negativ då eleverna kan se mig som en lärare och i dessa gruppintervjuer ville jag 

inte framstå som "deras lärare". Å andra sidan leder min etablerade relation med barnen till att jag har 

en förförståelse för elevernas arbetsuppgifter då jag deltagit i tidigare temauppgifter och vet hur de 

arbetat.  

 

Lärare 

Den lärare jag valde att intervjua valdes då jag ville ha en helhetsbild av bildundervisningen i den här 

klassen. Läraren är klasslärare för eleverna som är respondenter i denna undersökning, läraren är 

utbildad naturkunskapslärare men har även behörighet i bild. Läraren är en kvinna i 35-årsåldern som 

arbetat i skolan sedan ungefär fem år tillbaka. Hon har tidigare varit klasslärare åt en annan klass i två 

årskurser, detta är hennes andra tillfälle som klasslärare och hon har följt denna klass sedan årskurs ett.  

 

Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till årskurs två, då det är den årskursen som undervisas i bild enligt 

timplanen på den här skolan. Mina avgränsningar med antalet lärare uppkom då enbart en lärare kunde 
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delta i en intervju. Att jag endast förhåller mig till en klass i en skola är för att mitt material ska bli 

hanterbart och inte för stort.  

Forskningsetik 

Undersökningen är av konfidentiell karaktär. Kvale (2009:87) menar att forskningsetiken handlar om 

informerat samtycke, vilket innebär att den som utför studien ska vara helt överrens med 

respondenterna om hur intervjusvaren senare ska användas. Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2009) beskriver en metod att få barn att berätta om hur de tänker i boken "att förstå barns tankar", 

som jag har använt mig av inför mina gruppintervjuer.  

 

Enligt de forskningsetiska principerna finns det fyra huvudkrav, (Vetenskapsrådet, 2002:6-14) 

Informationskravet; att forskaren alltid ska informera deltagarna om studiens syfte. 

Jag har informerat mina intervjupersoner om studiens syfte. I de fall jag hade gruppintervjuer med 

elever omformulerade jag syftet på ett sätt så att de förstod, genom att berätta att jag ska skriva en 

uppsats om bildämnet och att jag är intresserad av deras åsikter och tankar. Jag informerade även 

elevernas vårdnadshavare om studiens syfte genom att bifoga ett missibrev till veckobrevet. 

Missivbrevet/Veckorbrevet finns ej bifogat på grund av att inte skolan ska avslöjas, däremot finns 

informationsmejlet till läraren bifogat (bilaga 5).  

Samtyckeskravet; att deltagarna i studien visar sitt samtycke.  

Innan jag startade intervjuerna gav samtliga deltagare sitt samtycke. Även här var jag noggrann med 

att förtydliga för eleverna så att de förstod att detta samtal var frivilligt och att de har tillåtelse att 

ångra sig och avbryta intervjun. Eftersom eleverna är minderåriga bad jag även om vårdnadshavarnas 

samtycke genom att bifoga ett missibrev till veckobrevet.   

Konfidentialitetskravet; att personuppgifter och övriga uppgifter på de som deltar i studien behandlas 

konfidentiellt och att ingen obehörig kan ta del av materialet. 

Jag har informerat mina deltagare i studien att deras uppgifter kommer behandlas konfidentiellt, 

genom att berätta för eleverna att deras namn kommer vara hemliga och ingen kommer få reda på vem 

som har sagt vad, men att jag kommer skriva om deras tankar och åsikter. 

Nyttjandekravet; att informationen som framkommer under studien endast får användas för 

forskningsändamål.  

Deltagarna är likaså här informerade att deras information enbart används i min studie. Jag 

förtydligade för eleverna att inspelningen på varje gruppintervju enbart kommer användas av mig och 

deras tankekartor hamnar i mina ägor.  
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Genomförande  

Alla intervjuer genomfördes i ett avskilt grupprum bredvid det ordinarie klassrummet, detta för att 

skapa en lugn miljö utan störningsmoment. Att välja en lugn plats är en betydelsefull förutsättning för 

att barn ska kunna koncentrera sig och inte tappa intresset under intervjun, (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2009:25). Barn och vuxna lever i olika sociala världar, för att inte den vuxna intervjuaren 

ska styra barnets svar gäller det att frågorna inte ställs på ett ledande sätt, alltså krävs öppna frågor i 

barnintervjuer, (Kvale,2009:162). Innan intervjusamtalet med barnen startade förtydligade jag för 

barnen att under detta samtal finns det inga rätta svar. Enlig Kvale (2009:162) är det till en fördel att 

inte intervjuaren förknippas med läraren och inte förmedlar att det finns rätta svar på frågorna. Som 

jag tidigare nämnde kan min tidigare relation till eleverna ha påverkat intervjun negativt om de ser mig 

som en lärare som söker rätta svar. Men förhoppningsvis var det en positiv sak att jag var en bekant 

person de hade förtroende för redan initialt. För att få ett strukturerat samtal med barnen och inte en 

formell intervju, valde jag en tematisk ordnad intervjuguide, det vill säga att underlaget är en 

halvstrukturerad intervjuguide. Fördelen med denna struktur är att intervjupersonerna har större 

utrymme att beskriva sina synvinklar, (Esaiasson, 2012: s. 265, 298). I detta fall utgick jag från 

tematiska delar i bildämnet istället för färdigställda frågor just för att få samtalet att flyta, denna metod 

är att föredra vid barnintervjuer. Mina intervjufrågor ändrades allt efter intervjuns gång. Det viktigaste 

var att jag som intervjuare höll mig inom intervjuns olika teman; bildämnet, innehållet, bildkunskaper, 

åsikter och egna tankar. Jag valde även att upprepa samma fråga flera gånger fast i olika 

sammanhang, omformulerade, för att få ett fördjupat och uttömmande svar så möjligt (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2009:37). Barnens svar följdes upp med följdfrågor för att få barnen att 

utveckla sina tankar och åsikter. Uppföljningsfrågor till barnens svar är själva huvudpoängen vid en 

barnintervju, det är genom dessa frågor man får mer informativa svar, (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2009:33). Det är viktigt under en barnintervju att ålderanpassa frågorna så att barnet 

förstår, att undvika långa och komplicerade frågor, (Kvale, 2009:162). Samtalen spelades in med 

diktafon. Jag förklarade för barnen att samtalen spelades in, och förtydligade att det endast kommer 

vara jag som författare som kommer att ta del av inspelningen för att minnas vad de har sagt medan vi 

samtalat. Alla barnen godkände inspelningen innan samtalen började. I inspelningen hörs det att 

eleverna påverkas av diktafonen de första minuterna då de uppfattas som mer blyga och tystlåtna, men 

under samtalets gång förhöll de sig till diktafonen och hade samtalet mer i fokus än inspelningen. 

Intervjun med läraren tog omkring 15 minuter, att samtalstiden blev så kort berodde på tidsbrist hos 

läraren. Jag valde att använda mig av färdigställda frågor och höll mig till dessa. Även denna intervju 

spelades in med diktafon och läraren samtyckte till detta. Intervjuerna med barnen var av varierande 

längd, men varade omkring 15-30 minuter. Det kan vara lämpligt att intervjua barn medan de håller på 

med något annat, (Kvale, 2009:162). Därför gav jag eleverna i uppdrag att skapa en tankekarta om 

bildämnet, med hjälp av text eller bild. Dessa tankekartor har underlättat efterarbetet. Då eleverna 

önskade vara anonyma finns tankekartorna inte bifogade utan finns i min ägo. Efteråt transkriberades 
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alla intervjuer genom att jag avlyssnade de inspelade intervjuerna och renskrev relevanta delar av dem 

på datorn i löpande text. Jag valde att göra en detaljerad transkribering i de relevanta valda delarna, de 

diskussioner som inte handlade om bildämnet sorterades bort till exempel när en elev började prata om 

en app till mobiltelefonen eller när en annan elev berättade om ett besök på Gröna Lund. I 

transkriberingen markerade jag pauser, tysta perioder, vem som avbröt tystnaden och tog ordet, 

överlappningar mellan samtalsparter, vem de är som avbryter i samtalet, detta är en 

transkriberingsversion som ofta används inom diskurspsykologin, (Winther Jörgensen & Philips, 

2011:85). Jag har lagt märke till att det var svårt att höra vilken elev som sa vad, men det är heller inte 

relevant för mitt syfte. Det relevanta är vad som sägs och inte vem som säger vad. Utifrån den löpande 

texten påträffade jag upprepade mönster som jag valt att kalla diskurser i min resultatdel. 

Transkriberingen finns i författarens ägor.   

Tillförlitlighet  

Studien bygger endast på tjugo elevers åsikter och tankar, dessa intervjusvar är trovärdiga sanningar, 

men i ett större perspektiv kan man inte dra några generella slutsatser. Som jag ovan nämnde kan det 

vara möjligt att eleverna såg mig som en lärare under gruppintervjuerna även om jag förtydligade att 

jag inte var ute efter några rätta svar, (Kvale, 2009:162). Detta kan i sin tur leda till att eleverna inte 

svarar genuint utan de svarar med dem svaren de tror att jag vill höra. Men jag anser ändå att jag 

lyckats följa upp barnens svar och med detta fått tillförlitlig empiri, (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2009:50). Jag har även uppmärksammat att eleverna under samtalet höll sig till sina 

åsikter utan att ändra sig under intervjun, förutom när frågan om hur ofta de har bild upprepades, men i 

det fallet medgav de flesta av eleverna att de ändrat sig, trots elevernas ändrade åsikter tyder deras 

kommentarer på att materialet kan betraktas som genuint, (Doverborg & Pramling Samuelsson. 

2009:52). Utifrån min enda, relativt korta intervju med läraren kan jag inte dra några generella 

slutsatser, men intervjun kan ändå indikera något och framförallt kan den bidra till en helhetsbild av 

arbetet i just den här klassen.  
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Resultat och Analys 

För att förtydliga och undgå upprepningar har jag valt att slå samman mitt resultat och min analys. Jag 

kommer att presentera mitt resultat inspirerat av de diskurser som Helene Illeris nämner, men jag har 

valt att kalla de diskurserna som framträder i mitt material för: "bilden som pedagogiskt verktyg", 

"bilden som emancipation" och "bilden som utgångspunkt för konstfilosofiska samtal". Detta då jag 

anser att denna korrigering av namn bättre beskriver vad diskurserna kommer ta upp. Jag inleder detta 

kapitel med en övergripande beskrivning av hur eleverna talar om ämnet bild. Därefter kommer jag 

presentera och analysera mitt  material utifrån de tre diskurser jag funnit.  

”Men vi har aldrig bara bild. Vi får bara måla fritt på fritids” – 

Hur eleverna uppfattar bildämnet 

Det var påtagligt att en stor majoritet av eleverna från de fyra gruppintervjuerna uttryckte att de nästan 

aldrig hade bild. De flesta av eleverna uppfattade inte att de hade några "bildlektioner" 

överhuvudtaget. När jag i början av varje gruppintervjun frågade eleverna hur ofta de hade bild i 

skolan var nästan alla elever överens om att de hade bild alldeles för sällan. Elev 3 från gruppintervju 

1 uttryckte sig såhär: "Det känns som vi har bild en gång per år och då gör vi självporträtt." Detta var 

en åsikt  som upprepades av flera elever, därför har jag även valt denna kommentar som uppsatsens 

titel. En elev nämnde dock att de hade bild då de hade teman eller när de befann sig på fritids, Elev 5 

från gruppintervju 3 säger: "Vi har alltid bild när vi har något speciellt tema, som när vi hade Pettson 

och Findus eller Mucklorna. Men vi har aldrig bara bild. Vi får bara måla fritt på fritids." Med dessa 

resultat framkommer det att eleverna är medvetna om att de använder bild i teman, men också att det 

måste haft en enskild bildlektion där eleverna undervisats i självporträtt. Utifrån Elev 5 från 

gruppintervju 3 kommentar, framgår det att eleven förstått att bilden undervisas integrerat med andra 

ämnen. Detta var en återkommande uppfattning bland flera elever då de nämner hur bilden tematiseras 

vid högtider. Elev 2 från gruppintervju 4 uttrycker sig: "Vi brukar väl bara ha bild varje årstid, eller 

när man gör julkort och sånt?" Elev 3 från gruppintervju 4 svarar: "Ah, när de är något speciellt, som 

halloween och jul.". Efter att diskussionen med eleverna hade pågått mer än halva samtalstiden och 

eleverna hade berättat för mig om vad de skapat under sina två skolår, vad de tror ingår i bildämnet 

och om material de använder när de skapat, upprepade jag frågan hur ofta eleverna hade bild i skolan 

och då blev svaren helt annorlunda. Genom upprepningen skapade eleverna en ny gemensam 

definition av begreppet bildämnet. När eleverna sedan ansåg att de skapat mer i skolan än vad de 

tidigare nämnde, så berättade eleverna att deras lärare arbetade ämnesintegrerat, trots att ingen elev 

nämnde begreppet ämnesintegration. Elev 1 från gruppintervju 1 säger: "Oj, kanske en gång i veckan" 

och Elev 3 i samma gruppintervju klargör att de ångrat sig: "Mer än vad jag sa innan".  Trots 

elevernas upptäckt så orienterades fortfarande bildämnet kring teman. Elev 2 från gruppintervju 1 
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säger: "Vi har visst bild när vi har tema" och Elev 3 från gruppintervju 3 instämmer med resterande 

respondenter: "Ja, det var mest när vi har tema med ***** [läraren]:". Sammanfattningsvis tolkar jag 

det som att alla elever breddade sin syn på bildämnet då alla elever var överens om att bilden förekom 

i teman. Bildämnet verkar vara en central del i det tematiska arbetssättet, det vill säga den tematisering 

som jag valt att kalla för ämnesintegrering i min uppsats.   

"Bilden blir mer ett sätt att locka barnen in i uppgiften" - Bilden 

som pedagogiskt verktyg  

När bilden används som pedagogiskt verktyg innebär det att bilden används som ett hjälpmedel för att 

leda till kunskap i andra ämnen. Jag väljer att framföra lärarens perspektiv för att kunna belysa 

eventuella skillnader mellan lärarens avsikter och elevernas uppfattningar. Läraren förtydligade att 

eleverna inte undervisas i renodlade bildlektioner, därav finns inte någon specifik teoretisk 

bildundervisning.  

 

Bilden blir mer ett sätt att locka barnen in i uppgiften. Jag tycker också det är bra 

att dom får rita för att göra saker och sånt tydligt för sig själva. Eller att använda 

bild när de ska förklara någonting. Så på de sättet använder vi mycket bild. Men 

de blir inte särskilt mycket renodlade bildlektioner eller bilduppgifter, inte att de 

ska lära sig olika tekniker och så, även om man gör det också men inte alls i 

samma utsträckning och inte lika genomtänkt. Bilden blir mer som ett stöd för 

deras förståelse kan man säga. /Klassläraren 

 

Läraren förklarade att bildämnet blir som ett slags komplement till de övriga ämnena där eleverna får 

använda bilden som en språkform för att förmedla sina kunskaper. Med språkform menar jag att 

eleverna kommunicerar med hjälp av sina bilder. Alltså används bilden i ett pedagogiskt syfte för att 

stärka ett annat ämne. Aulin-Gråhamn (2011:22) skriver om hur bilden beskrivs som en nyttobetonad 

verksamhet, den diskurs hon valt att kalla teckningspedagogiska diskursen. Där tecknandet agerar som 

ett "kunskapsverktyg" som ska hjälpa människan att analysera och kontrollera sin omgivning. Vilket 

jag finner är lärarens avsikter eftersom läraren använder bilden som språkform i sin undervisning. 

Läraren uttrycker ett påtagligt exempel där eleverna får använda bilden efter sina kemiexperiment, då 

eleverna får förmedla vad de såg genom att rita av det.  

 

- Jag försöker få in bilden i teman och jobba tematiskt för jag vill att 

barnen ska skapa. Så bilden används mest i teman. Eller som 

dokumentation. När vi gör kemiexperiment till exempel så får eleverna rita 

resultatet. Istället för att beskriva med ord får dom rita hur det ser ut. 

/Klassläraren 
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Läraren tydliggör att hon stärker andra ämnen med bildpedagogiken. Eleverna uppmärksammar inte 

att de har bild när det sker med ett medvetet pedagogiskt syfte. Eleverna uttrycker att bild är något 

som gör inlärningen roligare och de nämner aldrig hur bilden kan användas som språkform eller hur 

deras lärare använder bild som hjälpmedel. Om bilden hade varit renodlad, det vill säga exempelvis 

genom en timmes bildundervisning i veckan, hade eleverna förmodligen uppfattat att de hade 

bildlektioner. Flera av eleverna tror att bildämnet kommer ske i undervisningssyfte när de går i högre 

årskurser. Utifrån Foucaults maktperspektiv är läraren den som har den rådande makten i skolmiljön, 

då hon bestämmer på vilket sätt bilden används samt diskuteras. Alltså skapar läraren normerna inom 

ämnet bild, genom bildpedagogiken i sin undervisning. Eleverna uppfattar en viss norm inom bild i 

specifika miljöer, till exempel att det finns en rådande norm i skolmiljön. Detta skapar både 

förväntningar  hos eleverna samt en omedvetenhet i deras användning av bild. Jag tolkar det som att de 

"roligare ämnena", det vill säga bildämnet, kan ses som mindre seriöst. Jag koppla detta till bildämnets 

låga status, som Aulin-Gråhamn (2011:37) nämner. Det skulle kunna vara så att bildämnet tenderar att 

försvinna i de övriga ämnena genom integrationen, och att eleverna därför från början hävdar att de 

knappt har bild. Förmodligen övertar de ämnen som har högre status i ämnesintegreringen. Detta 

kopplar jag åter igen till Foucaults maktperspektiv, alltså att de skolämnen som anses ha högre status 

har högre makt i undervisningen. Bilden som anses ha lägre status har lägre makt. Läraren tar upp att 

de använder bilden som kommunikationsmedel för de elever som inte kommunicerar med text. Detta 

tolkar jag som att läraren använder bildämnet för att underlätta den teoretiska undervisningen. Alltså 

förmedlar läraren att bildämnet är "lättare" än de övriga teoretiska ämnena, ett ämne med lägre 

kunskapskrav. Ett sådant ämne kan även ses som mindre seriöst och mindre viktigt än ett ämne med 

högre kunskapskrav och högre "svårighetsgrad".  

 

Helene Illeris anser att själva skapandeprocessen i bildämnet är det centrala istället för slutresultat, 

(Aulin-Gråhamn, 2011:25). Eleverna verkar inte vara överens med henne om vikten i 

skapandeprocessen, då de lägger stor vikt på hur resultatet har en betydelse hur de uppfattas av sin 

omgivning.  

Elev 1: Det är viktigt att kunna rita för om man inte kan det kan 

man hamna utanför i skolan.  

Elev 2: Ja, fast jag är sämst i skolan på att rita.  

Elev 1: Nä, de finns många många värre än du. /ur gruppintervju 4 

 

Att prestera ett bra resultat handlar också om en slags acceptans inom skolans normer, ingen vill vara 

den elev som avviker och ritar "fult". Corsaro (1997) menar att barn som dagligen tillbringar mycket 

tid tillsammans producerar lokala "kamratkulturer". Han förklarar begreppet kamratkultur som ”a 

stable set of activities or routines, artifacts, values, and concerns that children produce and share in 

interaction with peers” (Corsaro:1997:95). Jag tolkar det som att eleverna förknippar bildämnet med 

något som kan påverka hur deras status uppfattas bland andra elever. Enligt citatet från elevernas 
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dialog uppfattar jag det som att eleverna kan träna denna skapandeprocess för att uppnå ett bättre 

slutresultat. Genom detta framställda slutresultat förväntas det att eleverna förmedlar sin värdiga 

placering inom klassens hierarki.  

 

Majoriteten av klassen tycker att bildämnet är viktigt och flera elever uttrycker att bildämnet borde 

undervisas kontinuerligt varje vecka. Jag ställde frågan om hur ofta de ville ha bild i skolan. Elev 3 

från gruppintervju 3 uttrycker sig: "Minst en gång i veckan!" och i gruppintervju 4 var tonen betydligt 

mer entusiastisk Elev 2 nästan skriker: "Jag vill ha mycket mer bild, VARJE DAG!" och Elev 3 säger: 

"Jag kräver mer bild!". Om eleverna hade fått planlagt timplanen hade bild undervisats minst en gång 

i veckan, kanske till och med varje dag. Utifrån det här anser jag att bildämnet har en större makt ur ett 

elevperspektiv än ur ett samhällsperspektiv.  

 

En sammanfattning av diskursen bilden som pedagogiskt verktyg är att läraren använder sig av bilden 

som komplement till övriga ämnen och som kommunikationsmedel. Eleverna använder bilden för att 

dokumentera, beskriva och gestalta, men på lärarens uppmaning. Eleverna uppfattar inte bildens låga 

status, utan uttrycker sig att bilden är betydande i deras personliga identitetsutveckling.  

"Det känns viktigt att behöva träna sin fantasi" - Bilden som 

emancipation 

Jag valde att döpa denna diskurs till emancipation för att Lena Aulin-Gråhamn (2011:41) skriver hur 

bilden kan användas för att öka arbetsglädjen hos eleverna. Detta nämns i hennes undersökning Kultur 

i skolan, från 2002. Med detta menar Aulin-Gråhamn att genom att variera arbetsformer ger de 

utrymme för kreativitet, fantasi och tillfällen för att prova nya uttrycksformer. Genom att använda 

dessa arbetssätt så emanciperar läraren eleverna från det traditionella inlärningsmetoderna, vilket i sin 

tur kan ge eleverna uppfattningen om att bilden, de praktiska arbetssättet, avviker från det traditionella 

teoretiska inlärningsmetoderna. Detta är en övergripande diskurs som rymmer elevernas åsikter om 

aspekter som; bilden som det fria skapandet, bilden som kreativitet, bilden som fantasi och lek. Inom 

denna diskurs finner jag elevkommentarer som tyder på att ämnesintegreringen handlar om att "sätta 

guldkant" på en annars teoretisk skolvardag. Med detta menar jag att bildämnet används för att göra 

teoretiska ämnen mer praktiska och roliga. Elev 1 från gruppintervju 3 säger: "Bilden finns för att 

skolan ska bli lite roligare". Jag tolkar det som att bilden blir klassad mer som "lek" och "fritid" än ett 

teoretiskt ämne. Återigen skulle detta kunna bero på bildämnets låga status. Eleverna upprepade även 

fantasin som svar på min fråga om varför bildämnet finns i skolan. Flera elever från varje 

gruppintervju var överens om att det var viktigt att träna sin fantasi. Elev 3 från gruppintervju 3 säger: 

"Det känns viktigt att behöva träna sin fantasi". Ingen av eleverna nämnde dock hur de skulle kunna 

träna sin fantasi, men de var alla överens om att de behövde bildämnet för att fantasin skulle kunna 

leva kvar. En stor majoritet av eleverna nämner också att det är viktigt att även träna fantasin när de 
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blir äldre. Som till exempel när jag frågade eleverna vad de tror att de kommer få göra i årskurs fem, 

var fantasiträning det som nämndes allra först. Jag tolkar värdet av fantasiträningen med elevers vilja 

att bli självständiga. Därför att fantasirika elever inte har lika stort behov över att bli styrda och 

vägleda i uppgifter som de elever som saknar fantasi. Att det var en stor majoritet av eleverna som 

reflekterade att det var lika viktigt att träna sin fantasi när man blir äldre tolkar jag som en slags rädsla 

inför att bli beroende, strävan är ändå att bli självständig. Kanske eleverna har i bakhuvudet att vi 

vuxna lever i en mer kontrollerad och styrd värld.  

 

När jag ställde frågan (följdfrågan till hur ofta eleverna ville ha bild) vad eleverna skulle vilja göra 

under bilden och vad de skulle vilja lära sig, hade alla elever idéer om vad den bästa 

bildundervisningen skulle innehålla, några gemensamma åsikter var att träna sin fantasi, använda sig 

av datorn och rita fritt. Elev 1 från gruppintervju 3 säger:" Varje dag om man fick va vid datan.". 

Genom denna kommentar kan jag se att eleven vill att bilden ska utvecklas med samhället då eleven 

antyder att de borde ha bild med datorn, det vill säga i digital form. Elev 2 från gruppintervju 4 säger: 

"Det är roligt att man får skapa fritt och själv ". Eftersom att det fria skapandet nämns av flera elever 

tolkar jag det som att många av eleverna likställer bildlektioner med att rita fritt. Genom dessa 

tolkningar anser jag att eleverna har format en diskurs om hur bildämnet "ska vara". Elever anser att 

bildundervisningen äger rum när de målar och får bestämma själva vad de skapar och när de tränar sin 

fantasi. Detta fria bildskapande som inte verkar ske allt för ofta i denna klass då bilden sker mestadels 

i tematiserade styrda uppgifter klargör också varför eleverna inte uppfattar att de har bild då de 

definierar bilden med fritt skapande.  

 

Sammanfattning av diskursen bilden som emancipation innefattar hur bildämnet används för att göra 

teoretiska ämnen mer praktiska. Att det praktiska arbetssättet avviker från det traditionella teoretiska 

inlärningsmetoderna. Bilden används till fritt skapande, som kreativitet, fantasi och lek. 

"En gång på en tavla hemma hade de ritat av en tjej som var 

naken" - Bilden som utgångspunkt för konstfilosofiska samtal 

Denna diskurs innebär att skapa kunskap och förståelse för historia och sociala sammanhang utifrån 

bilden. Alltså att man genom bilden kommer in på filosofiska frågor kring konst. Eleverna kom 

flertalet gånger in på frågor kring kända konstnärer och andra funderingar kring konst, eleverna 

berättade att de inte pratat om detta i skolan. Utifrån elevernas kommentarer benämner jag denna 

diskurs som utgångspunk för konstfilosofiska samtal. Om eleverna hade haft mer bild, hade tid funnits 

till mer diskussioner kring dessa konstfilosofiska samtalsämnen. Kristín Júliúsdóttir (2010) framhäver 

vikten av själva bildanalyseringen i bildundervisningen. Hon anser att bildämnet bör ha en mer 

teoretisk utgångspunkt, som till exempel tala, tänka, reflektera och filosofera kring konst. Jag märkte 

en nyfikenhet hos eleverna, när de uppmärksammade att jag var öppen för en diskussion. En 
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diskussion som varade länge handlade om Leonardo da Vincis kända verk "Mona Lisa". Detta kända 

verk påtalades av eleverna i varje gruppintervju, och i varje gruppintervju ställdes dussintal frågor om 

denna mystiska Mona Lisa. Elev 3 från gruppintervju 4 säger: "Vadå, fanns hon på riktigt?". Från 

samma gruppintervju uttrycker sig Elev 2: "Hon ser inte alls glad ut hon ser mer ut så här" (flickan 

visar med mungiporna nedåt). Elev 4 från grupp 2 säger: "Finns det ingen som känner henne?". Några 

andra konstnärer som nämndes under samtalen är Monet och Van Gogh. Elev 2 från gruppintervju 3 

säger: "Hmm, jag kan en konstnär. Monet, han som målar väldigt mycket blommor och så.". och Elev 

4 från samma gruppintervju säger: "Min favorit konstnär är Van Gogh "(Eleven har suttit tyst och ritat 

på tankekartan en bra stund). Detta tolkar jag utifrån Barbro Johanssons tankar om barns 

underordning, (Johansson, 2000:43). Därför att eleverna förmodligen har påverkats av vuxnas åsikter 

angående konst. Detta ser jag då eleverna nämner konstnärer som de annars inte naturligt stöter på i 

sin närmiljö. Med detta menar jag att de bör ha varit en vuxen som har informerat eleverna om dessa 

konstnärer. Åter igen handlar det om att den vuxna har makten över vilka kunskaper barnet får ta del 

av. Detta belystes för mig när Elev 5 i gruppintervju 3 uttryckte sig: "Smileysar är också konst." 

(Eleven har suttit tyst under hela diskussionen kring konstnärer.). Denna kommentar var avvikande i 

jämförelse med de övriga elevernas uttalande om kända konstnärer. Därför att Elev 5s referens till 

konst var inte lika präglad av "vuxenvärlden". Eftersom elevens svar på vad konst är kan präglas i 

barnens närmiljö på ett annat sätt än de svaren om de historiskt erkända konstnärerna.    

  

Piaget har utvecklat en kunskapsteori om det naturligt nyfikna barnet, där vuxna inte har någon 

inverkan på barnets medfödda nyfikenhet. Barnet har ett intresse av att undersöka och utforska, därför 

att barn har lust till att lära. ”De lärande har en naturlig nyfikenhet och intresse att undersöka och ta 

reda på olika saker. Läraren skall ta fasta på de lärandes kreativitet, upptäckarlust och låta de själva 

experimentera och göra undersökningar i löst strukturerade situationer.” (Stensmo, 1994:134). Jag 

kan göra koppling till denna teori om barns nyfikenhet med elevernas kommentarer. Det var tydligt att 

det väcktes nyfikenhet hos eleverna under våra diskussioner, eftersom eleverna ställde väldigt många 

bildrelaterade frågor till mig. Jag la även märke till elevernas nyfikenhet om människokroppen, under 

samtalet om krokimodellering, väcktes många konstfilosofiska tankar hos eleverna. De var eleverna 

själva som kom in på ämnet då Elev 3 nämner: "En gång på en tavla hemma hade de ritat av en tjej 

som var naken."  När jag som intervjuare plockat upp elevens kommentar med att besvara att denna 

metod kallas krokimålning, väcktes en nyfikenhet hos de andra eleverna. Elev 2 säger: "Varför måste 

man rita av någon som är naken?" Förklaringen med att man enkelt ser hur människokroppen formas 

då personen är utan kläder accepterades omedelbart och eleverna fortsatte att ställa frågor kring 

krokimålning. Genom elevernas naturliga nyfikenhet att ständigt leta efter ny kunskap kan jag 

konstatera att dessa konstfilosofiska samtal inte dyker upp allt för ofta i elevernas undervisning.  

Diskursen bilden som utgångspunkt för konstfilosofiska samtal skulle kunna sammanfattas med att 

skapa kunskap och förståelse för historia och sociala sammanhang. Att man inte enbart arbetar 
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praktiskt, bildämnet borde innehålla så mycket mer, som bildanalysering, vilket även ingår i 

kursplanen. I denna diskurs framkommer det hur nyfikna eleverna är på konsthistoria.  
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Diskussion  

Resultatdiskussion  

Om jag ställer diskursen bilden som pedagogiskt verktyg mot diskursen bilden som emancipation 

anser jag att diskursen bilden som pedagogiskt verktyg väger tyngre, åtminstone från lärarens 

perspektiv. Bilden används som en kompensation och integreras flitigt i övriga ämnen, betydligt mer 

än vad bilden verkar användas som emancipation. Eleverna verkar enbart skapa fritt på fritids och 

ingenting under skoltid. Ur ett maktperspektiv skulle fritidssysselsättningar ha en lägre maktposition 

än de teoretiska ämnen som anses höra till skolan. Där med har de ämnen som uppmärksammas i 

skolan en viktigare roll än de ämnen som kan klassas som fritidssysselsättning, till exempel bild, idrott 

och slöjd. Eftersom bilduppgifterna nästan alltid är styrda uppgifter, det vill säga att det finns vissa 

ramar inom det tema de arbetar med, så har alltid eleverna riktlinjer att förhålla sig till. Detta tänkte 

jag extra mycket på då eleverna påpekade hur viktigt det var att träna sin fantasi. Hur mycket får 

egentligen eleverna träna sin fantasi när de alltid har vissa "krav" att följa i uppgiften? Utifrån 

Foucault maktperspektiv är det för mig tydligt att diskursen bilden som pedagogiskt verktyg är den 

som är starkast av de tre diskurser jag nämner i mitt resultat. Jag tror att detta beror på att denna 

diskurs lyfts fram av ännu en makt, den så kallade skolledningen, det är skolledningen som bestämmer 

hur bilden ska användas i undervisningen. Och skolledningen har i sin tur följt order från ännu en stark 

röst, Skolverket, som i sin tur lyder under politiska beslut och skollagar. Bildämnet som anses ha lägre 

status i skolan i detta strukturerade maktsystem, kan ha påverkats av samhällets hierarkiska syn på 

yrken. Med detta menar jag att vi värderar ämnen som kommer att kunna leda till akademiska yrken 

mer än de ämnen som kan leda till estetiska yrken. Alltså är skolans rangordning på de olika ämnena 

avspeglade av samhällets maktstruktur. Därför används bilden enbart som hjälpmedel till ett annat 

ämne. Och när bilden bara anses vara ett verktyg och stoff får inte ämnet i sig chansen att ge eleverna 

kompetenser om bildkunskap och bildteorier. Att använda bilden som utgångspunkt i konstfilosofiska 

samtal såg jag som ett utmärkt arbetssätt. Dessvärre uppfattade jag som att det sällan sker i praktiken. 

Efter att ha "snuddat" vid konstfilosofiska samtal med eleverna insåg jag vilken möjlighet man har att 

bredda kunskaper genom dessa samtal. Mer än hälften av alla elever visade tecken på lust att lära i 

dessa samtal genom att visa sin nyfikenhet. Jag hoppas att jag som utbildad bildlärare kommer ta med 

mig av den här upplevelsen och använda mig av denna typ av samtal i framtiden. Oavsett om 

tidsbristen lyser starkt vid katedern och alla bedömningar jagar mig i ryggen, så vill jag gärna 

uppmuntra mina framtida klass att samtala och diskutera. Att eleverna ska våga analysera, lära sig att 

ställa frågor, lära sig att hitta svar, och nu har jag insett hur stor användning man kan ha av konsten. 

Rosa Kristín Júliúsdóttir (2010) skriver hur estetiken kan användas som ett verktyg för att stärka 

barnens tankar och förstå hur andra tänker. Hon menar att genom att skapa, njuta av och tala om konst 

kan barnen stimuleras att tänka, reflektera, filosofera och diskutera. De fanns inte en enda elev som 
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inte lyssnade och var vaksam under våra samtal om den mystiska Mona Lisa. Alla ville veta vem hon 

kunde vara, varför hon log, om hon kände konstnären, hur gammal hon var, var det verkligen en hon, 

tänk om det var en han? Ja, de uppkom dussintal med funderingar, och det som förvånade mig mest av 

allt var att vi inte ens hade konstverket framför oss, ändå kunde eleverna diskutera som att de hade 

tavlan mitt framför nosen på dem. Jag undrar hur de skulle vara att besöka ett galleri med dessa elever 

och deras filosofiska hjärnor. Förmodligen mycket givande.  

Slutsats 

Slutsatsen utifrån denna analys av mitt material är att dessa tre diskurser är rådande i denna 

grundskoleklass. Jag kan också konstatera att det finns diskurser i skolan som uppnår hegemonisk 

status på bekostnad av andra diskurser. Som till exempel bilden som pedagogiskt verktyg konstra 

bilden som utgångspunkt för konstfilosofiska samtal. Vad beror då detta på? Jo, åter igen makten. 

Vem det är som styr själva upplägget hur undervisningen ska se ut. Jag kan inte annat än önska att min 

framtida chef, det vill säga rektor, kommer föredra en konstfilosofisk undervisning och att 

skolledningen vill stärka det kulturella i skolan. Visst instämmer jag att bildpedagogiken lär ut sin 

kunskap i en integrerad undervisning, men jag tror inte den får ut sin fulla potential genom detta 

arbetssätt. Bildämnet kan användas till så mycket mer än bara som språkform. Även om jag anser att 

det är bra att eleverna kommunicerar med hjälp av bilder, då de också skapar kunskap. Alla elever tar 

till sig kunskap genom olika metoder, en del elever lär sig bättre av denna ämnesintegrering. Därför 

anser jag att den även gynnar inlärningen för eleverna.  

 

Eleverna för fram bildämnets egenvärde medan läraren använder bilden enbart för pedagogiskt syfte, 

som till exempel att göra temaarbeten roligare. Detta märker även eleverna, det vill säga att läraren 

och eleverna uppfattar och "lever i" diskursen om bilden som pedagogiskt verktyg. MEN eleverna har 

en önskan om något annat; att infinna sig mer inom diskursen om bilden som emancipation. Jag fick 

även möjlighet att se hur eleverna suktar efter de konstfilosofiska samtalen.    

Metoddiskussion  

Jag har reflekterat över hur jag genomförde mina gruppintervjuer. Om jag istället hade valt att utesluta 

tankekartorna och haft all fokus på samtalet med barnen tror jag mitt resultat hade blivit annorlunda. 

Samtalen hade då blivit mer som "förhör" och barnen hade förmodligen upplevt samtalen som att det 

fanns rätta svar. Som jag tidigare nämnt under min metod uttrycker sig Kvale (2009:162) att det kan 

vara lämpligt att intervjua eleverna medan de är sysselsatta, de tolkar jag som att eleverna blev 

avslappnade och även att de inte grubblade särskilt mycket på hur de skulle lägga fram svaret. Mitt 

syfte med tankekartorna var att få fram en skapandemiljö där eleverna kunde samtala fritt inom ämnet. 

Och jag tycker att jag lyckades med det. Att jag valde att intervjua eleverna utifrån en tematisk guide 

gjorde att inte varje gruppintervju blev densamma. Frågorna kunde ställas på olika sätt och olika 
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ordningsföljd. Om jag hade valt att följa frågorna strikt hade nog också svaren blivit annorlunda. 

Eleverna svävade ofta iväg eller kom på någon fråga som hade med ämnet att göra men ändå en bit 

ifrån det vi just samtalat om, det var då de nämnde någonting intressant för just min studie. Och om 

jag då hade följt en strikt intervjuguide hade resultatet blivit något helt annat eftersom eleverna då inte 

hade fått chansen att sväva iväg. Jag anser att deras "iväg svävning" har gjort att jag fått ett relativt 

trovärdigt elevperspektiv. Dock bär jag på en makt i mitt urval som författare och intervjuare, jag 

bestämmer vad som ska lyftas i mitt resultat. Detta resultat kan då egentligen aldrig bli elevernas eller 

läraren perspektiv rent ordagrant då jag är författaren och jag aldrig kan bli helt objektiv i mina val i 

min empiri. Jag styr denna analys redan genom mina val av frågor i intervjuerna, till exempel 

uppmärksammade jag när eleverna pratade om konst. Det skulle vara intressant att göra en fortsatt 

undersökning där jag som intervjuare väljer att inte delta i samtalet, utan att använda sig av 

fokusgrupper som metod istället för gruppintervju, där skillnaden är att intervjuaren inte deltar aktivt i 

diskussionen i en fokusgrupp. Genom denna metod skulle jag som intervjuare kunna agera mer 

objektivt, (Patel & Davidsson, 2003). Men det finns alltid en risk att den man intervjuar ger de svar 

man vill ha, oftast på grund av snällhet.  
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Bilaga 1 - Gruppintervju - elever 

Stödfrågor i temaindelning inför intervjun: 

 

Bildämnet 

1. Om ni tänker på bildämnet vad tänker ni på då?  

2. Vad gör man när man har bild i skolan?  

3. Hur ofta brukar ni ha bild?  

Innehållet 

1. Material? Kan ni komma på vilket material ni använder när ni har bild? 

2. Vem bestämmer vad ni ska skapa?  

3. När ni går i årskurs 5 så kommer ni ju gå på en annan skola, där vet jag att det finns en bildsal 

och en speciell bildlärare, vad tror ni att ni kommer få skapa då?  

 - följdfråga: kommer ni få göra nya saker ni tidigare aldrig gjort? 

 - följdfråga: vad gör man i en bildsal?  

 - följdfråga: varför behöver man en speciell sal för att måla? 

Bildkunskaper 

1. Vad har ni lärt er av bilden?   

2. Varför tror ni man har bild i skolan? 

3. Är det viktigt att ha bild? (eller skulle man lika gärna ta bort bilden från skolan?) 

4. Känner ni till någon konstnär eller någon känd tavla? 

Åsikter 

1. Vad är ni mest nöjda med av allt ni skapat sedan årskurs ett?  

2. Vilket material är roligast att arbeta med? 

3. Vad tycker ni om bildämnet i skolan 

Egna tankar 

1. Om ni fick bestämma helt och hållet över hur mycket bild ni skulle ha i skolan, hur ofta skulle 

ni ha bild då? 

2. Vad skulle ni göra på de bildlektionerna?  
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Bilaga 2 - intervjufrågor - lärare 

1) Hur använder du bildämnet i din undervisning?  

Följdfråga: Hur är bilden integrerad med andra kärnämnen?  

2) Hur ofta undervisar du i bildämnet?  

3) Tycker du att eleverna kommer uppnå målen i bild när de går i årskurs 3?  

4) Anser du att ämnesintegrering gynnar elevernas bildkunskaper?  
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Bilaga 3 - Timplan 
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Bilaga 4 informations mejl 

 

Hej *****!  

 

Jag undrar hur länge erat påsklov håller på? Jag skulle behöva ha elevernas föräldrars tillåtelse inför 

mina intervjuer och samtal med barnen. Ska jag bifoga ett enskilt brev till er eller skriver ni med detta 

i ert veckobrev till föräldrarna. De detaljer som behöver nämnas i brevet är uppsatsens syfte, alltså att 

jag undersöker bildundervisningen och är intresserad av deras barns åsikter och tankar. De behöver 

också veta att de har tillåtelse att tacka nej och att detta är frivilligt. Det är alltså samma typ av 

tillåtelse som jag bad om vid ett annat intervjutillfälle, men i detta fall ett annat syfte, därför måste 

tillåtelsen "förnyas". Jag kommer också att spela in samtalen med alla eleverna, så de kan du också 

skriva med i veckobrevet i så fall.  

 

Hela nästa vecka har jag föreläsningar och handledning men jag tänkte jag skulle försöka komma 

mellan den 8-10 april, då skulle jag behöva låna 4-5 elever i ca 15-30 minuter för att ha min första 

gruppintervju. Och så får vi se när de passar för nästa, meningen är att jag ska försöka hinna med hela 

klassen innan den 8 maj. Är de någon tid på dagarna som passar bäst att låna eleverna? Det är viktigt 

att jag får föräldrarnas samtycke innan jag kommer till er.  
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