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Often people in schools and in classrooms make a distinction between 
what they call the transmission of skills and the transmission of values. 
These are always kept apart as if there were a conspiracy to disguise the fact 
that there is only one discourse. In my opion, there is only one discourse, 
not two, because the secret voice of this device is to disguise the fact that 
there is only one. Most researchers are continually studying the two, or 
thinking as if there are two: as if education is about values on the one 
hand, and about competence on the other. In my view there is only one.

Bernstein, 2000, s. 32.





vInnehåll

Innehåll

Inledning 1
Avhandlingens syfte och frågeställningar ................................................................. 5
Vägen till syftet ....................................................................................................... 5
Begreppen bildframställning och berättande bilder .................................................. 7
Kontexten för bildberättande i skolan ...................................................................... 9

Den tekniska fasen .........................................................................................................10

Den konstpsykologiska fasen ..........................................................................................12

Den bildspråkliga fasen ...................................................................................................14

Den visuella vändningen och digitalt bildarbete ...............................................................15

Dagens förutsättningar – decentralisering och neoliberala influenser................................17

Avhandlingens disposition .................................................................................... 19

Tidigare forskning 21
Avhandlingens vetenskapliga kontext .................................................................... 22
Berättande bilder som konstform .......................................................................... 23
Bilddidaktisk forskning – några framträdande mönster ........................................... 26
Bildberättande i skolan ......................................................................................... 28

Sociokulturella perspektiv på barns bildberättande ..........................................................28

Visuell kultur ..................................................................................................................30

Kön och bildundervisning ................................................................................................32

Förutsättningar, traditioner och diskurser i bildundervisning .................................. 34
Målstyrning och neoliberala ideal .......................................................................... 36

Breddning av ämnesinnehåll – diskursiva spänningar ......................................................37

Sammanfattande kommentar och min position i fältet ............................................ 39



vi Bilder som berättar 

Teoretiska utgångspunkter 43
Bernsteins kodteori .............................................................................................. 43

Klassifikation, inramning och pedagogisk diskurs ............................................................44

Den pedagogiska inrättningen .........................................................................................46

Horisontell och vertikal diskurs ........................................................................................47

Bildbetydelser och bildberättande  ........................................................................ 49
Bildsemiotik ...................................................................................................................49

Bild och teckentyper .......................................................................................................50

Indexikalitet och bildens olika rum ..................................................................................52

Narrativitet och berättande i bild .....................................................................................53

Bildens retorik och intertextualitet ...................................................................................55

Tema/rema .....................................................................................................................56

Att berätta med ord och bild.............................................................................................57

Metod och genomförande 59
Etnografi .............................................................................................................. 59
Förstudien ............................................................................................................ 62
Urval, tillträde och bortfall ..................................................................................... 63
Lärarna, skolorna och eleverna  ............................................................................. 64
Empiriskt material ................................................................................................. 65

Klassrumsobservationer .................................................................................................66

Informella samtal och intervjuer ......................................................................................68

Bilder och dokument .......................................................................................................70

Transkribering ................................................................................................................70

Analysprocessen .................................................................................................. 71
Analys av skrivet material ................................................................................................72

Bildanalyser ...................................................................................................................73

Etiska överväganden ............................................................................................. 74
Trovärdighet ......................................................................................................... 76

Bildundervisningen på de två skolorna 77
Tema 1: Bild som ett fritt och annorlunda skolämne ................................................ 78

Rumslig frihet – bildsalen signalerar stark klassificering  ...................................................79

Social frihet – svag klassificering i rollerna lärare/elev ......................................................82

Frihet inom bilduppgifterna – svag klassificering och inramning ........................................83



viiInnehåll

Att hantera frihet .............................................................................................................88

Avslutande kommentar till temat .....................................................................................94

Tema 2: Att teckna fint ........................................................................................... 95
Realism och avbildning ...................................................................................................95

Att kalkera är fusk ...........................................................................................................98

Att använda förebilder ...................................................................................................103

Avslutande kommentar till temat ...................................................................................105

Tema 3: Smakfostran och bildning ....................................................................... 106
Konstbilder premieras ...................................................................................................106

Populärkultur värderas högt ..........................................................................................112

Populärkultur värderas lågt ............................................................................................115

Avslutande kommentar till temat ...................................................................................117

Tema 4: Identitet och autonomi ........................................................................... 119
Personlig utveckling genom bildframställning ................................................................119

Att kommunicera och förmedla budskap ........................................................................122

Demokratisk fostran ......................................................................................................124

Att berätta personligt ....................................................................................................126

Avslutande kommentar till temat ...................................................................................131

Elevernas berättande bilder 133
Surrealistiska självporträtt – att berätta om sig själv ............................................. 134

Introduktionen och exempelbilden ................................................................................135

Elevernas bilder – kategorier och berättargrepp..............................................................136

Reproducerande bilder ..................................................................................................137

Autonoma bilder  ..........................................................................................................143

Elevernas bilder berättar om den pedagogiska diskursen ................................................146

Sammanfattning och avslutande kommentar .................................................................152

Parafraser – att berätta genom konst.................................................................... 153
Introduktionen .............................................................................................................153

Elevernas bilder – kategorier och berättargrepp..............................................................154

Samtida kontext ...........................................................................................................155

Motsatsbild ..................................................................................................................158

Humoristisk/ironisk bild ...............................................................................................163

Digitalt collage ..............................................................................................................164

Elevernas bilder berättar om den pedagogiska diskursen ................................................166



viii Bilder som berättar 

Sammanfattning och avslutande kommentar .................................................................169

Filmaffischer – filmmediets berättelser 170
Introduktionen .............................................................................................................170

Elevernas bilder – kategorier och berättargrepp/genretypiska drag .................................171

Fiktiva filmer .................................................................................................................172

Existerande filmer .........................................................................................................176

Elevernas bilder berättar om den pedagogiska diskursen ................................................181

Sammanfattning och avslutande kommentar .................................................................187

Konsttema – att berätta om abstrakta begrepp 188
Introduktionen .............................................................................................................188

Elevernas bilder – kategorier och berättargrepp..............................................................189

Dikotom gestaltning ......................................................................................................190

Symbolbaserad gestaltning ...........................................................................................194

Surrealistisk gestaltning ................................................................................................197

Egenartad gestaltning ...................................................................................................200

Elevernas bilder berättar om den pedagogiska diskursen ................................................203

Sammanfattning och avslutande kommentar .................................................................207

Diskussion 209
Den pedagogiska diskursen ................................................................................ 209
Elevernas berättande bilder................................................................................. 212
Relationen mellan elevernas bilder och den pedagogiska diskursen ...................... 214
Diskussion ......................................................................................................... 216

Målstyrning och marginalisering ....................................................................................216

Kunskap och bildning ....................................................................................................219

Personlig utveckling och reproduktion ...........................................................................222

Avbrott och motstånd ....................................................................................................225

Bildframställning och bildberättande .............................................................................227

Fortsatt forskning ................................................................................................ 231
Avslutande reflektion .......................................................................................... 231

Summary 233
Pictures that tell stories ................................................................................... 233

The context for visual storytelling in school ....................................................................234

Research overview .............................................................................................. 235



ixInnehåll

Theoretical framework ......................................................................................... 237
Method .............................................................................................................. 238
Results ............................................................................................................... 239

The pedagogic discourse ...............................................................................................240

What do pupils tell in their pictures and how do they do this? ..........................................242

How can the pupils’ pictures be understood 

in relation to the pedagogic discourse? ..........................................................................244

Discussion ......................................................................................................... 246

Referenser  251
Bildförteckning 261
Tabellförteckning 261
Bilagor 263
Skriftserier 269



x Bilder som berättar 



xiAbstract

Abstract

This study revolves around visual storytelling and focuses on art education in lower 
secondary school, where visual storytelling is meant to give pupils the opportunity 
to express their experiences and opinions. The aim of the thesis is to acquire know-
ledge concerning norms and values that are constructed and reproduced while 
making storytelling pictures in art education in compulsory school, and how this 
creates conditions for pupils’ visual storytelling.

The study uses an ethnographic method. Two art teachers and 65 pupils in 
grades 8 and 9 at two different schools participate in the study, and art lessons 
were observed during the 2016/2017 school year following the work with four art 
assignments where pupils produced storytelling pictures. A total of 36 lessons 
were observed. The empirical material consists of observation notes, sound re-
cordings, documents and photographs from the observed lessons, four interviews 
with teachers, 15 interviews with pupils and 65 pictures produced by the pupils. 
Using Bernstein’s (2000) theories of the school as a site for reproduction of societal 
values and pedagogic discourse as a principle that relocates and recontextualises 
other discourses into school subjects, this study examines the norms and values 
that underpin the educational practice when working with storytelling in art 
education. Terms and concepts from pictorial semiotics and narratology are also 
used for analysing the pictures.

The analysis reveals a progressive and invisible pedagogy in the subject. Art is 
considered to be fun, free, and creative and is positioned as being different compared 
to so-called theoretical school subjects. Both teachers and pupils reproduce 
traditional values in the subject, for example, the importance of technical skills and 
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that art can promote personal development and personal expression. These ideas 
mainly derive from a technical/artisan tradition and art-psychology. Traditional 
techniques and materials are emphasised, which promotes two-dimensional and 
handcrafted pictures, as well as a Western art canon. Due to a neoliberal discourse 
in schools, pupils tend to focus on concrete and measurable learning goals rather 
than process-oriented or communicative goals which they find more abstract. 
As for the teachers, the emphasis on traditional techniques, materials and slow 
processes can be understood as a resistance towards a perceived pressure from 
the outside and as a way to protect what they believe to be the core of the subject. 
Picture production is also seen as a prerequisite for personal development. These 
traditions and values favours aspects of picture production rather than aspects of 
storytelling. The results show that pupils can refer to a wide range of topics in their 
pictures. They primarily express experiences on the content level through what 
is said in the picture rather than how it is told. An emphasis on traditional tech-
niques makes it difficult for pupils to express their experiences of, for example, 
digital media. Some pupils also have a different understanding than the teachers 
of what constitutes an experience. They perceive it as something concrete, an 
everyday event that they have personally experienced, while teachers have a more 
complex understanding. The teachers regard experiences from visual culture, 
for example, fiction, to be as valid as real-life experiences. This calls for further 
problematization of the term.

In conclusion, the results are discussed in relation to the structuring of 
pedagogic discourse at different educational levels, thus deepening our under-
standing of how classroom practice relates to an overarching ideology concerning 
education and school.

Keywords: Art education, storytelling, pedagogic discourse, values, traditions, power, pictures, picture 

analysis, pictorial semiotics
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Förord

Att skriva den här avhandlingen har stundtals har varit tungt och utmanande, men 
också roligt, intressant och mycket lärorikt. Det är en ynnest att under så lång tid 
få möjlighet att läsa, tänka och skriva om ett ämnesområde som engagerar mig 
djupt. Många personer har hjälpt och stöttat mig på olika sätt under mina år som 
doktorand och för det är jag innerligt tacksam. 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till lärarna och eleverna som deltar 
i studien. Att ni så vänligt och inbjudande släppte in mig i era klassrum gjorde 
fältåret till en rolig och spännande tid. Det betyder särskilt mycket för mig att 
ni bildlärare så villigt delade med er av er tid och era erfarenheter, trots att ni 
samtidigt hade fullt upp med krävande undervisning.

Tack Eva Skåreus och Per-Olof Erixon som har gett mig handledning i arbetet. 
Omtänksamt, tydligt, noggrant, kritiskt, pedagogiskt och lyhört har ni väglett 
mig. Jag har hela tiden känt mig trygg med er vid min sida. Tack för alla råd och 
allt arbete ni har lagt ner. Ni har varit fantastiska!

Tack alla som har läst och lämnat synpunkter på mina texter i olika faser i 
avhandlingsskrivandet, särskilt Carina Hjelmér som var läsare på mittseminariet 
och Tarja Karlsson Häikiö som var min slutseminarieläsare. Era frågor och förslag 
har avsevärt förbättrat avhandlingen. Jag vill också tacka mina korrekturläsare som 
har hjälpt mig att upptäcka fel och otydligheter i texten. Eventuella misstag beror 
dock helt på mig, eftersom jag reviderade texten ytterligare efter era läsningar. 

Tack alla kollegor och doktorander på Institutionen för estetiska ämnen. Vad hade 
doktorandtiden varit utan er och alla trevliga samtal på luncher och fikaraster, vår 
spontana estet-kör och roliga middagar? Tack för uppmuntran, frågor, konstruktiva 
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diskussioner och kloka kommentarer på mina utkast vid textseminarierna. 
Tack Hans Örtegren för all uppbackning och för att du tipsade mig om dokto-
randtjänsten – det betyder mer än du tror! Och Anna Widén, jag är så glad att 
du var min mentor första tiden när allt kändes nytt och ovant. Tack också till alla 
engagerade forskare och doktorander som jag har mött i olika kurser och genom 
doktorandföreningen DUV och tack Anna Sigvardsson, min vapendragare, för alla 
långa telefonsamtal. Jag är så glad att vi har följts åt på den här doktorandresan! Jag 
vill också tacka Forskarskolan i utbildningsvetenskap, FU, dess föreståndare och 
alla doktorander som ingår i den. Genom forskarskolan har jag knutit värdefulla 
kontakter, fått stöd i mina studier och möjlighet att delta på internatresor. Tack 
också till personalen på Humlab för introduktionskursen och intressanta semina-
rier och samarbeten. Den norska forskarskolan RVS förtjänar också ett stort tack 
som lät mig delta på ett utlandsinternat på Lesbos. Det var en mycket givande kurs. 

Avslutningsvis, tack mina fina vänner och syskon för allt stöd och för att 
ni med samtal, brev, middagar, resor och annat trevligt med jämna mellanrum 
påminner mig om livet utanför avhandlingen. Tack mamma och pappa för att ni 
har uppmuntrat mig att studera och trott på min förmåga. Min närmsta familj, 
Simon, Tove och Micke, vill jag tacka för all kärlek och för att ni har gett mig tid 
att skriva. Micke, utan dig hade det inte blivit någon avhandling. Du är mitt största 
stöd och min bästa vän. Tack för all mat du har lagat, för att du får mig att skratta 
när livet blir för allvarligt och för att du alltid lyssnar när jag behöver tänka högt. 
Och tack för att du med känslig blick har ansvarat för formgivningen. Jag har med 
tillförsikt överlämnat texten i dina händer. 
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Inledning

Den här avhandlingen handlar om bildberättande i skolan. Studien inriktas mot 
bildundervisning i grundskolans senare år och analyserar elevers berättande bilder, 
undervisningskontexten som skapar förutsättningarna för deras bildarbete, samt 
relationen dem emellan. Syftet med detta är att synliggöra vilka normer och 
värderingar som konstrueras och reproduceras genom bildarbetet och hur detta 
påverkar elevernas möjligheter att berätta i bild. Detta ska i sin tur förstås mot bak
grund av att skolan, med sin målstyrning, nyttobetonade diskurs och tilltagande 
krav på kunskapsmätning, utmanar bildämnets kunskapstraditioner och position 
i utbildningsystemet (Atkinson, 2017; Lind 2010).1

I kursplanen för bild i årskurs 7–9 skrivs berättande bilder fram som ett 
centralt innehåll under rubriken ”Bildframställning”. Elever ska kunna framställa 

”berättande informativa och samhällsorienterade bilder om egna erfarenheter, 
åsikter och upplevelser” (Skolverket, 2019, s. 28). Detta är även listat som ett 
kunskapskrav i slutet av årskurs 9. Ett långsiktigt mål i bildämnet är att eleven ska 
utveckla färdighet i att kommunicera med bilder för att uttrycka olika budskap 
(Skolverket, 2019). Enligt kursplanens kommentarmaterial fäster detta mål upp
märksamhet på att eleverna ”ska utveckla förmågan att utforma bilder i syfte att 
berätta och förmedla något” (Skolverket, 2017, s. 7) och arbetet med berättande 
bilder ses som en viktig del i elevens personliga utveckling och identitetsskapande. 

1  I avhandlingen förstås en diskurs som en social konstruktion som i vid mening kan betraktas som ett språkligt 
uttryck för en ordning, ett system, som upprätthåller kunskap, begreppsbildning och förståelse inom ett ämne 
och därmed styr vårt sätt att tänka och handla och hur vi ser på vår egen identitet (Börjesson & Palmblad, 2007). 
I studiens analyser används dock genomgående Bernsteins diskursbegrepp som beskrivs i det teoretiska kapitlet.
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Att berätta om ett fenomen, skeende eller ämne är tänkt att öka elevens förståelse 
för olika sammanhang och förlopp, samtidigt som deras bildskapande förmågor 
stärks och därmed även deras möjligheter att utveckla ett personligt uttryck. 
Arbetet med berättande bilder följer därför med eleven genom hela grundskolans 
bildundervisning och det sker en gradvis progression i komplexitet och svårighets
grad. I grundskolans senare år förväntas eleverna inte bara kunna framställa 
berättande bilder, utan även kunna ta ställning i olika frågor och formulera egna 
frågeställningar med hjälp av bilder (Skolverket, 2017). 

Bildberättande är således ett komplext kunskapsinnehåll som förenar flera 
ämnestraditioner i bild. Dessa kan betonas i mer eller mindre grad när arbetet 
ramas in eftersom bildämnet står i relation till olika diskurser, visuell kultur 
och digitala medier (Björck, 2014; Lind, 2010; Marner & Örtegren, 2014). Det kan 
även vara komplicerat att arbeta med uppgifter som syftar till att stärka den egna 
identiteten i skolan. Resultat från tidigare forskning pekar på denna komplexitet. 
Bildarbete och bildberättande kan ge elever möjlighet att överskrida gränser och 
utmana normer (Hellman, 2017; Lind, 2010; Saar 2008; Änggård, 2005). Bildarbete 
kan också leda till könsstereotypa uttryck och en normativ praktik när bild
uppgifter har en svag inramning eller knyts starkt till den egna personligheten 
(Saar, 2008; Skåreus, 2007; Wikberg, 2014). 

Arbetet med berättande bilder aktualiserar också en inneboende konflikt och 
svårighet inom undervisning, nämligen att kombinera skolans mål om personlig 
utveckling med mål som syftar till att reproducera samhälleliga normer och 
värderingar. Samtidigt som bildarbetet ska vara identitetsstärkande påverkar olika 
traditioner och diskurser vad som räknas som viktig kunskap i bildämnet, exempelvis 
vilka slags bilder som behandlas, vilka tekniker och material som lärs ut och hur 
bilder och bildskapande värderas. Reproduktionen av vissa normer och värderingar 
får konsekvenser för hur eleverna fostras genom bild arbetet, det vill säga vilka färdig
heter och kunskaper eleven uppfattas behöva för att bli en fungerande samhälls
medborgare. Denna didaktiska svårighet är inte unik för svenska förhållanden eller 
svensk bildundervisning. Den brittiske forskaren Dennis Atkinson (2002) diskuterar 
denna problematik i boken Art in Education : Identity and Practice :

 One of the most complex issues in teaching arises when we try to reconcile 

what appear to be opposing ideas. How far can art be viewed as a personal 

practice when programmes of study and practice in art education prescribed by 
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curriculum policies are culturally derived and framed? Teachers are concerned 

with getting their children or students to develop personal responses and per

sonal investigation but equally teachers are expected to initiate students and 

children into conventional practices and techniques. In many ways this seems 

to be an irreconcilable but inevitable project. Is it possible to reconcile the idea 

of developing selfexpression with cultural determinism? (Atkinson, 2002, s. 4).

Den här motsättningen mellan skolans fostrande roll och målsättningen att 
skapa självständiga individer har således bäring på bildundervisning i stort och 
i synnerhet på ett centralt innehåll som kopplar samman bildframställning med 
elevens egna intressen och personliga engagemang i bildarbetet. 

Ovan nämnda aspekter gör arbetet med berättande bilder till ett intressant 
studieobjekt i utbildningsvetenskap. Under hela den institutionella utbildnings
historien har det diskuterats vilka berättelser som ska få äga rum i skolan och 
en strävan mot kanon har premierat vissa berättelser och exkluderat andra 
(Högberg, 2000). Frågor om berättande och berättelser är mångfacetterade och 
förknippade med värderingar om demokrati, yttrandefrihet, människovärde och 
tolkningsföreträde (Andersson, Persson & Thavenius, 1999). Det finns därför 
anledning att studera arbetet med berättande bilder, i synnerhet som bildarbetet 
är tänkt att stärka elevens kommunikativa förmåga för att kunna uttrycka sig, 
nyttja sin yttrandefrihet och forma sin egen identitet.

Ett grundantagande i denna studie är att skolan, som institution, reproducerar 
samhällets värderingar och maktstrukturer. Samhällets makt och kontroll ska 
dock inte ses som en abstrakt och utifrån påtvingande kraft, utan något som 
dagligen realiseras i skolans verksamhet (Bernstein, 2000). Detta tar konkret form 
exempelvis genom att olika kategorier ges olika identitet och hålls isär, såsom olika 
skolämnen, könskategorier, elevgrupper med flera, eller genom att viss kunskap 
legitimeras som viktigare än annan. Värderingar och normer är med andra ord 
inbäddade i skolans uppdrag och en ofrånkomlig aspekt av att föra kunskap och 
kultur vidare till nästa generation. En del normer och värderingar är således önsk
värda och hör samman med skolans fostrande och socialiserande uppdrag, medan 
andra befäster samhälleliga strukturer och orättvisor.

Undervisning i bild har historiskt sett motiverats med olika argument. Vad gäller 
arbetet med berättande bilder är det främst demokrati och livsvärlds argument som 
betonas i aktuella styrdokument. Demokrati argumentet handlar om att kunna tolka 
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och kommunicera visuella budskap och här understryks bildens roll för yttrande
frihet, kulturell mångfald och demokrati som central (Marner & Örtegren, 2015). 
Livsvärldsargumentet handlar istället om att eleven ska utveckla ett personligt och 
kreativt förhållningssätt i bildarbetet, som syftar till att stärka den egna identiteten 
och hjälpa eleven att bli ett självständigt subjekt (Marner & Örtegren, 2015). 

Sådana mål, som är långsiktiga och svåra att mäta, har dock låg status i skolan 
idag. Alltsedan den positivistiska kunskapssynen introducerades har ämnen 
som matematik och naturvetenskap värderas högt, följt av samhälls vetenskap, 
humaniora och sist den handlingsburna kunskapen (Deng & Luke, 2008). 
Denna kunskapssyn börjar nu sakta utmanas av kritiska perspektiv, exempelvis 
feministisk teori bildning, som pekar på hur utbildning och kunskap villkoras av 
maktrelationer knutna till kön, klass och etnicitet (Deng & Luke, 2008). Med det 
sagt domineras dagens utbildningssystem snarare av neoliberala ideal, som betonar 
målstyrning, ekonomisk effektivitet, konkurrens och individualism, vilket mot
verkar undervisning som strävar mot mer långsiktiga sociala och demokratiska 
mål (Atkinson, 2017; Lind 2010; Sturges, 2015). Då elevernas bilder är tänkta att 
kommunicera något om deras erfarenheter, åsikter och upplevelser väcks därför 
frågor om elevers och lärares upplevda handlingsutrymme. 

Det är framför allt relationen mellan undervisningskontexten, det vill säga 
ämnets förutsättningar och hur arbetet ramas in, och de berättande bilder som 
eleverna framställer i bildundervisningen som fokuseras. Studien berör således 
frågor om de värderingar och normer som kan sägas vara inbäddade i ämnet, 
men studien aktualiserar även större didaktiska frågor som handlar om skolans 
syn på kunskap och vad som händer när eleverna, med sina förväntningar och 
föreställningar, möter bildämnets kunskapsstruktur och traditioner. Jag under
söker dessa frågor i huvudsak med hjälp av Basil Bernsteins teorier och begrepp. 
Bernstein har i sin forskning intresserat sig för hur makt fördelas i skolan och 
hur samhälleliga värderingar genomsyrar undervisning på olika nivåer, samt 
vilka konsekvenser det får i undervisningspraktiken och för elevernas lärande 
(Bernstein, 2000). Med begreppet pedagogisk diskurs, som enligt Bernstein (2000) 
är den princip som ordnar och anpassar vad det är som överförs i den sociala 
kommunikationen, är det möjligt att studera hur undervisning förmedlar värden 
och skapar särskilda kunskaper, färdigheter och identiteter i skolan.

Studien bedrivs inom ramen för forskarämnet pedagogiskt arbete, som är ett 
praktiknära forskningsfält inom fältet utbildningsvetenskap. Det empiriska 
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materialet består av elevers bilder, klassrumsobservationer, intervjuer och samtal 
med lärare och elever, samt olika dokument som exempelvis uppgiftsinstruktioner 
och elevtexter. Jag har följt bildundervisning på två olika grundskolor, en klass i års
kurs 8 och en klass i årskurs 9 på respektive skola, medan eleverna arbetade med att 
framställa berättande bilder. Fältstudierna genomfördes under läsåret 2016–2017. 

Avhandlingens syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är att utveckla kunskap om vilka normer och 
värderingar som konstrueras och reproduceras i arbetet med berättande 
bilder i grundskolans bildundervisning, samt på vilket sätt detta skapar villkor 
och förutsättningar för elevernas bildberättande. Studien fokuserar på bild
undervisning i grundskolans senare år, där framställning av berättande bilder är 
tänkt att ge eleverna möjlighet att berätta om egna erfarenheter, åsikter och upp
levelser. Följande forskningsfrågor har varit vägledande i arbetet :

 • Vad kännetecknar arbetet med berättande bilder med 
avseende på undervisningens innehåll och form, det vill 
säga dess pedagogiska diskurs?

 • Vad berättar eleverna om i sina bilder och hur?

 • Hur kan elevernas berättande bilder förstås i relation 
till undervisningens pedagogiska diskurs? 

Vägen till syftet
I början av forskarutbildningen ville jag undersöka berättande i bildämnet relativt 
förutsättningslöst med en bred ingång. Jag ville veta hur arbetet motiverades, 
vilket slags berättande som valdes ut och varför, samt hur eleverna berättade och 
hur deras egna intressen och erfarenheter kom till uttryck i deras bilder. Intresset 
riktades till stor del mot det bildbaserade berättandet i sig, som uttrycksform. 
Detta grundades både i ett personligt och didaktiskt intresse för berättande överlag 
och i synnerhet bildbaserat berättande i form av serier och rörliga bilder, vilket var 
en av anledningarna till att jag utbildade mig till gymnasielärare i bild och svenska. 
Mina egna erfarenheter av att undervisa i berättande kommer i huvudsak från 
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konst och bildpedagogiskt arbete i konsthall, främst med yngre barn, samt hand
ledning i skönlitterärt skrivande på universitetsnivå. I båda dessa undervisnings
sammanhang har arbetet med berättande haft en stark konstnärlig betoning, vilket 
jag nu kan se inverkade på mitt initiala intresse för uttrycksformen som sådan. 

I samband med min förstudie våren 2015, som genomfördes i en årskurs 8 och 9, 
var det däremot frågor av nästan uteslutande didaktisk karaktär som hamnade i 
förgrunden. Jag reflekterade över diskrepansen mellan lärarens och elevernas fö
reställningar om ämnet, betydelsen av uppgifternas inramning, konsekvenserna 
av skolans målstyrning och vissa elevers oro för betyget. Jag fann även spännande 
ingångar till deras berättande – vilka inspirationskällor de använde och hur berätt
elserna växte fram under arbetets gång – och slogs av elevernas fina samarbeten. 
I grundskolan blev det tydligt att ämnet positionerades mer som ett skolämne än 
som ett ämne med utrymme för konstnärlig gestaltning. Dessutom väckte det 
starka känslor hos eleverna. En del uttryckte glädje i bildarbetet medan andra 
hade svårt att ta undervisningen på allvar och ifrågasatte ämnet och dess inne
håll. Oavsett hur eleverna kände inför bild hade de däremot en sak gemensamt, 
nämligen att de blev bedömda på sitt bildarbete. Det ledde till strategiska val hos 
många elever. Jag slogs av hur dessa val påverkade det färdiga resultatet, men även av 
att eleverna verkade ha skilda förutsättningar att tolka vad som förväntades av dem. 

Jag minns särskilt en situation från förstudien när elever i en årskurs 8 arbetade 
med tecknade serier. Läraren hade precis beskrivit uppgiften på tavlan och visat 
bilder på olika pratbubblor och ansiktsuttryck och de hade diskuterat vinjetter 
och layout, det vill säga gått igenom några mediespecifika drag för serien som 
uttrycksform. Att något är mediespecifikt innebär att det uttrycks i ett medium 
(ex. bild eller musik) som skiljer verket från verk presenterade i ett annat medium 
(Greenberg, 1973). Exempel på mediespecifika drag i serieberättande är att berätt
andet ofta är multimodalt (berättar genom både ord och bild) och sekventiellt, där 
även det tomma rummet mellan bildrutor bär mening (McCloud, 1994). 

När eleverna började skissa på sina serier såg jag hur flera elever i klassen vek 
sina A4papper på ett särskilt sätt : från liggande format vek de först en tredjedel av 
pappret på bredden, sedan en till tredjedel och slutligen vek de pappret på mitten på 
höjden. Några elever visade andra hur de skulle göra och själva vikandet i sig bjöd ett 
visst motstånd och tog lite tid. När de sedan vecklade ut pappret bildade vecken sex 
lika stora rutor på pappersytan. Först förstod jag inte vad de gjorde, men sedan läste 
jag på tavlan där läraren hade skrivit att serien skulle bestå av minst sex bildrutor. 
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Det är lätt att förhastat dra slutsatsen att dessa elever valde att göra det bekvämt 
för sig genom att inte teckna fler bildrutor än uppgiften krävde, men samtidigt 
är det inget som säger att färre antal rutor skulle medföra en mindre grad av 
komplexitet eller svårighet i arbetet. Vissa elever kan även ha läst slarvigt och 
uppfattat instruktionen som en fast omfångsangivelse, en tredje tänkbar tolkning 
är att några elever upplevde uppgiften som alltför fri och därmed gav sig själv 
tydligare ramar i form av ett fast omfång. Oavsett anledning kan jag konstatera 
att för dessa elever blev uppgiftens omfång en formaspekt som styrde deras 
berättande redan innan de hade börjat fundera på vad de ville berätta om och hur. 

Den här situationen och en mängd andra händelser och utsagor som jag har 
mött under min tid i fält har väckt frågor hos mig om hur förutsättningarna 
och ramarna för bildarbetet påverkar elevernas berättande, vilka strategier som 
används och hur både lärare och elever förhandlar om hur detta kunskapsinnehåll 
ska konstrueras i ämnet. 

Begreppen bildframställning och berättande bilder
Begreppen bildframställning och berättande bilder används återkommande 
i denna avhandling och deras innebörd behöver preciseras. Bild fram ställning 
används i betydelsen att producera och tillverka bilder. I kursplanen har termen 
bildfram ställning ersatt termer som skapa och gestalta, som i högre grad förknippas 
med tidigare ämnestraditioner som grundades i konstpsykologiska teorier 
(Lindgren, 2008). Arbete med bild fram ställning är den aktivitet som dominerar 
i bildundervisningen enligt nationella utvärderingar i bild (Marner, Örtegren & 
Segerholm, 2005; Skolverket, 1993; Skolverket, 2015). 

I kursplanen är det centrala innehållet i bildämnet indelat i tre kunskaps
områden, där ”Bildframställning” utgör ett av dessa, medan ”Redskap för bild
framställning” och ”Bildanalys” utgör de övriga två (Skolverket, 2019, s. 27). 
I kursplanens kommentar material (Skolverket, 2017, s. 9) står det att termen 
bildframställning har valts som namn på kunskapsområdet för att det är ett 
samlings begrepp som kan användas för alla typer av processer där bilder fram
ställs. Kommentarmaterialet förtydligar även att dessa tre kunskapsområden inte 
ska behandlas som separata inslag i ämnet, utan med fördel kan flätas samman i 
undervisningen. Vad gäller berättande i bild kan det vara värt att poängtera att 
bildundervisningens syfte och centrala innehåll ger en annan ingång till berätt



8 Bilder som berättar 

ande för eleverna jämfört med andra ämnen, eftersom det som fokuseras här är 
framställning av berättande bilder. Arbetet syftar till mer än att ge faktakunskap 
om berättande och olika slags berättande bilder, det övar även upp förståelse för 
och färdighet och förtrogenhet med exempelvis olika medier och redskap för bild
framställning. Ett sådant arbete har med andra ord potential att inbegripa samtliga 
aspekter av det sammansatta kunskapsbegreppet, innefattande fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet, som presenterades i Skola för bildning (SOU, 1992:94).

Begreppet berättande bild är svårare att ringa in då olika teoretiska perspektiv 
definierar berättelser på olika vis. Det är lätt att förväxla berättande och gestaltande 
när det talas om bilder, det vill säga att man tänker att alla bilder i någon mån 
berättar något, även en abstrakt bild. Jag menar dock att alla bilder gestaltar något, 
exempelvis en stämning eller en känsla, men det gör dem inte nödvändigtvis till 
berättande bilder. Den berättande bilden har vissa utmärkande drag som gör att den 
skiljer sig från andra slags bilder. I kursplanen ges egentligen ingen förklaring till 
vad som klassificeras som berättande bilder. Det enda som anges är att barn i lägre 
åldrar förslagsvis kan arbeta med ”sagobilder” och ”serier” (Skolverket, 2019, s. 27). 
Det framträder dock ett uttalat syfte med bilderna, nämligen att eleverna ska 
berätta (en historia) på något vis, om något, i bild. Jag anser att elever kan göra detta 
antingen i en enskild stillbild eller i en serie av bilder (tecknad serie eller rörliga 
bilder i form av animationer eller film) och berättelsen kan vara helt bildbaserad 
eller även innehålla text och ljudspår, samt vara antingen analogt (traditionellt 
handgjorda) eller digitalt framställda eller både och. 

Men vad är då en berättelse, och vad räknas som en berättande bild? En snäv 
definition som fokuserar för mycket på berättelsens struktur och mönster riskerar 
att gå miste om berättelsens förankring i en social och kulturell kontext, medan 
en alltför generös definition leder till att det mesta kan räknas som en berättelse 
och då uppstår en urvattning av begreppet (Jonnes, 1990). David Herman (2009) 
använder ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att definiera berättelser och menar 
att de har vissa grundläggande element som är gemensamma för dem, oavsett 
mediet de berättas i. Något förenklat menar han att en berättelse är (i) en fram
ställning som är situerad i, och måste tolkas i ljuset av, en specifik kontext eller 
ett tillfälle då något berättas. Framställningen (ii) fokuserar temporalitet; en eller 
flera specifika händelser presenteras i en strukturerad ordning så att (iii) de leder 
till en förändring i en berättelsevärld (den kan vara verklig eller fiktiv, realistisk, 
fantastisk, ihågkommen etcetera) och framställningen (iv) säger även något om 
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hur det är att leva i denna berättelsevärld samtidigt som dessa händelser inträffar 
(Herman, 2009, s. 9). En berättelse är med andra ord situerad, den berättar om 
ett subjekt som befinner sig i en berättelsevärld där vissa händelser inträffar och 
berättelsen delger erfarenheten om hur detta upplevs. Det är denna förståelse 
av en berättelse som används i den här studien. Överför jag detta resonemang 
till bilder skulle exempelvis en abstrakt bild eller studieteckning av en skål med 
äpplen således inte räknas som en berättande bild då de saknar subjekt och hand
ling. Föreställer bilden däremot en flicka som tittar sig över axeln samtidigt som 
hon tar ett äpple ur en skål är bilden berättande. Flickan är ett subjekt som utför 
en handling och utanför bilden anar betraktaren ett sammanhang som lett fram 
till handlingen. Stjäl hon ett äpple? Varför då? Beroende på kontexten och vilken 
övrig information som bilden ger styrs betraktarens tolkningsprocess i samspel 
med personens egna erfarenheter och förförståelse. En berättelse tar form. 

En berättande bild gestaltar däremot på ett annat sätt än verbalspråket gör. 
Stillbilden kan exempelvis utgöra ett fruset ögonblick i ett tänkt skeende, som 
i exemplet ovan, och subjektet kan även befinna sig i ett föreställt rum utanför 
bilden. Det kan med andra ord vara betraktaren själv som skapar berättelsens 
temporalitet med utgångspunkt i de tecken som finns i bilden. I avhandlingens 
teorikapitel finns en utförligare teoretisk genomgång av bildberättande.

Kontexten för bildberättande i skolan
I bildämnet finns djupt rotade traditioner och föreställningar om ämnet och om 
bildarbete som påverkar exempelvis urval av ämnesinnehåll och undervisnings
metoder.2 Bildämnet har inte haft någon egen akademisk disciplin att hämta 
ämnesstoff och teori från, istället har ämnet byggt upp sin kunskapsbas från flera 
håll till att idag inkludera mängder av discipliner och ämnesområden, såsom 
didaktik, filmvetenskap, hantverk, konst, konstvetenskap, pedagogik, psykologi 
med flera. En gradvis breddning av ämnet i kombination med att bild bereds litet 
utrymme i timplanerna har gjort att lärare under lång tid har upplevt stoffträngsel 

2  Se Lindgren (2005) för en beskrivning av ämnets kunskapsteoretiska grund och Frost (1988); Pettersson & Åsén 
(1989); Lind, Hasselberg & Kühlhorn (Red.) (1992); Nordström (1994); samt Wikberg (2014) för en mer utförlig 
historisk beskrivning, varav Wikberg även erbjuder ett könsperspektiv i den historiska genomgången.
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och urvalsproblem (Frost, 1988; Åsén, 2006). Bild är, och har historiskt sett alltid 
varit, ett marginaliserat skolämne som har haft låg status i skolan och fått kämpa 
för sin rätt att existera (Frost, 1988; Åsén, 2006). Exempelvis har bild sedan 2011 
endast varit ett valbart ämne i gymnasieskolan sedan riksdagen biföll utbildnings
utskottets betänkande som innebar att estetisk verksamhet skulle tas bort som 
obligatoriskt gymnasiegemensamt ämne (2009/10: UbU3). Det har slagit hårt mot 
bildlärarutbildningen i form av minskad rekryteringsbas. 

En beskrivning av de ämneskonceptioner som ryms inom ämnet, det vill säga 
grundläggande föreställningar om ämnet, och hur dessa har förändrats över tid 
kan underlätta förståelsen för vad som sker i undervisningskontexten och varför 
lärare och elever handlar och tänker som de gör. För att strukturera översikten 
utgår jag från Nordström (1994) som delar in ämnets utveckling i tre faser : 
en teknisk, en konstpsykologisk, samt en bildspråklig fas. Jag vill dock betona att 
många av de förändringar som har skett inom ämnet har avlöst varandra gradvis. 
Än idag bär bildämnet spår av äldre ämneskonceptioner som verkar parallellt 
med yngre (Åsén, 2006). 

Den tekniska fasen
I samband med industrialismens framväxt under 1800talet motiverades bild
undervisningen som yrkeskvalificerande i skolan, då under namnet teckning. 
Förutom att utbilda elever till konstnärer och hantverkare inom konstindustri 
och annan industriell produktion syftade ämnet till att träna upp skönhetssinnet, 
tankekraften och disciplinera utifrån dåtidens krav på undervisning i stora elev
grupper (Pettersson & Åsén, 1989). 

Att teckning inordnades i skolväsendet innebar att undervisningsformen 
ändrade karaktär från att tidigare ha varit individuell, exempelvis i form av privat 
undervisning eller undervisning i konstnärsateljéer och konstskolor, till att nu 
anpassas mot massundervisning (Pettersson & Åsén, 1989). En tongivande pedagog 
var Pestalozzi, som utvecklade en av de första metodböckerna för teckning i skol
sammanhang. Enligt Petterson och Åsén (1989) betonade Pestalozzi iakttagelse
förmågan och ett viktigt bidrag var att han ansåg att alla kan lära sig att teckna, 
inte bara konstnärligt begåvade elever. Det innebär ämnet också börjar urskilja 
sig från den bildundervisning som exempelvis erbjuds i konstateljéer och olika 
hantverksskrån. Pestalozzis metod var dock att betrakta som rudimentär. Hans 
övningar, som byggde på att härma läraren och teckna av bilder på planscher för 
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att lära eleverna enkla linjer och geometriska former, ställde inga större krav på 
lärarens förkunskaper (Pettersson & Åsén, 1989). 

Pestalozzis metod vidareutvecklades av Adolf Stuhlmann, bland annat genom 
förslag på progression i svårighetsgrad och avbildning med hjälp av rutmönster. 
Undervisningsformen var fortfarande teckning efter förlaga. Läraren instruerade 
på tavlan medan eleverna härmade på papper med rutnät (Pettersson & Åsén, 1989). 
Progressionen gick från enkla geometriska former mot gradvis ökad komplexitet 
och även så småningom teckning på fri hand, dock efter förbestämda föremål och i 
ett avbildande syfte (Åsén, 1992). Stuhlmanns metod blev oerhört populär i Sverige 
och användes på vissa håll en bra bit in på 1900talet (Pettersson & Åsén, 1989). 
Metoden var enkel att tillämpa i undervisning med stora klasser då den varken 
krävde dyra material eller särskilt hög kompetens hos läraren, men var inte nyska
pande menar Frost (1988). Den skapade dock ordning i de stora elevgrupperna, var 
systematisk och det var enkelt för läraren och eleverna att följa instruktionerna.

Den här första fasen i bildämnets historia sammanfaller med en av de viktigaste 
förändringarna i det svenska skolväsendets historia, det vill säga tillkomsten av 
en obligatorisk och av samhället anordnad folkskoleundervisning – inrättandet 
av 1842 års folkskolestadga (Richardson, 2010, s. 45). Etablerandet av folk skolan 
innebär att Sverige får ett parallellskolesystem, med allmänna läroverk och folk
skolor. Pettersson och Åsén (1989) noterar att linearritning till en början var ett 
valfritt ämne i läroverken och att det dröjde till slutet av 1850talet innan teckning 
fick sin officiella ämnesbenämning och bereddes plats på reallinjen och den klassis
ka linjen. Även i den allmänna folkskolan hade teckningsämnet en marginaliserad 
position, med många outbildade lärare, låg lärarlön, undermåliga lokaler och brist 
på material (Pettersson & Åsén, 1989). Wikberg (2014) konstaterar i sin avhandling 
att det var pojkar som förbereddes för ett framtida yrkesliv genom tecknings
undervisningen. Stuhlmanns metod riktade sig visserligen till alla elever, men 
kursen ställde upp skilda mål för pojkar och flickor, och flickorna kunde få öva på 
att komponera mönster anpassade mot textilt hantverk i hemmet (Frost, 1988). 

Utmärkande för den tekniska fasen var den starka nyttobetoningen som 
argument för ämnets betydelse. Bildframställningen handlade inte om att ut
trycka känslor eller ge eleverna bildning.
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Den konstpsykologiska fasen
I samband med den stora världsutställningen i London 1851 påbörjades en debatt om 
framtida utbildningsbehov och röster höjdes för en bildundervisning som också 
odlade elevernas estetiska känsla (Pettersson & Åsén, 1989). I slutet av 1800talet 
och omkring sekelskiftet växer ett ökat intresse för smakfostran och estetik fram i 
samhället. Detta intresse hängde samman med att konstindustrin ville konkurrera 
med masstillverkade föremål och därför blev frågor om konsumenternas smak och 
produkternas utseende viktiga. 

Kring sekelskiftet började dessa frågor också bli en angelägenhet för sko
lan (Pettersson & Åsén, 1989). Det lades stor tilltro till konstens betydelse och 
i synnerhet det borgerliga intresset för konst och konsthantverk kan tolkas som 
en motrörelse till industrialismen och de omvälvande samhällsförändringar som 
uppstod i dess kölvatten (Pettersson & Åsén, 1989). Som en följd av detta intresse 
anordnades konstutställningar och skolor började utsmyckas med målningar, 
reproduktioner och grafiska blad, då det ansågs viktigt att barn fick ta del av konst 
i skolan. I detta arbete blev Ellen Key betydelsefull, då hon i skriftsamlingen 
Skönhet för alla påtalade vikten av skönhet i hemmet och betydelsen av estetiska 
upplevelser för människans lycka och utveckling (Key, 1904). Om undervisning 
skriver hon bland annat att ”af stor betydelse vore mer smak och färgglädje i 
ordnandet av skolrummet, i synnerhet i landsorten” (Key, 1904, s. 28). Hon menade 
att skolan borde vara en plats för att visa upp konstbilder, särskilt för barn på lands
bygden som till skillnad från stadsbarnen hade få möjligheter att öva upp vad Key 
kallar för skönhetssinnet genom att möta konst i andra sammanhang. 

Dessa tankegångar ledde till att ämnets nyttobetonade inslag minskade i 
läroverkets läroplaner vid sekelskiftet medan estetisk skolning skrevs fram, först 
antytt i 1895 års timplaner och sedan fullt synligt i efterkommande läroverks
stadga 1905 (Pettersson och Åsén, 1989, s. 82). Teckningsämnet kom därmed 
att närma sig de humanistiska ämnena och fick minskad undervisningstid i 
realskolan. Wikberg (2014) anser att ämnet i och med detta också feminiseras. 
Dels lockade teckningsläraryrket till sig många kvinnor och dels var känslan för 
smak och estetik en egenskap som förknippades med kvinnlighet och feminina 
värden. Det är också värt att nämna att flickskolan började avvecklas vid den här 
tiden och att antalet gemensamma skolor för både flickor och pojkar gradvis 
ökade, även om det dröjde till 1927 års skolreform innan även läroverken tog 
emot flickor (Richardson, 2010). 
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Parallellt med denna rörelse influeras teckningsundervisningen av nya 
psykologiska rön om barns bildutveckling (Åsén, 1992). Tidigare studier av barn
teckningar hade fokuserat på kognitiva och biologiska förklaringar till barns 
utveckling i termer av stadier, men nu började psykologer och konstnärer istället 
uppmärksamma primitiva kulturers bilder, liksom barnens fria och spontana 
uttryck (Pettersson & Åsén, 1989). Nya pedagogiska teorier kring barns lärande 
utvecklades samtidigt i både Europa och USA, vilka betonade vikten av praktiskt 
arbete och skapande för barnens kunskapsinhämtning. Tillsammans lade 
psykologin, den europeiska folkskolerörelsen och amerikanska progressivismen 
grund för ”det fria skapandet”, den bildpedagogik som kom att dominera tecknings
undervisningen under 1950 och 60talen i Sverige (Pettersson & Åsén, 1989). 

Herbert Reads bok Education through Art (1956) kom att få stor betydelse för 
ämnets utveckling, med en tydligare konstnärlig inriktning och terapeutisk 
funktion. Det ansågs att eleverna, i likhet med konstnärer som hade befriats från 
avbildning genom modernismen, borde ges möjlighet att uttrycka sina känslor 
genom bildarbetet och ges frihet i skapandet. Bildundervisningen kom därför 
att präglas av en romantisering av modernistiska ideal, där spontana uttryck och 
expressionism gavs utrymme (Åsén, 2006). Efter andra världskriget hade det växt 
fram en tekniskrationell föreställning om att utbildning skulle främja ekonomisk 
tillväxt och ett effektivt samhälle (Englund, 1984). På många vis blev det fria 
skapandet en slags motvikt till efterkrigstidens rationalitet, men medförde även en 
avprofessionalisering av teckningslärarens kompetens eftersom eleverna helst inte 
skulle störas i sina bildprocesser och det blev svårt att utforma bedömnings kriterier 
för ett fritt uttryck (Pettersson & Åsén, 1989). Enligt Dalton (2001, s. 65) innebar 
denna progressiva pedagogik, med en lärarroll som betonade omhänder tagande 
och att eleverna skulle få uttrycka sina känslor, en tydlig feminisering av ämnet. 
Undervisningen skiftade fokus bort från avbildning och ritning för industriell 
produktion, vilket var en undervisning riktad mot dåtidens elevgrupp, det vill säga 
pojkar, mot ett lekfullt undersökande av upplevelser, känslor och erfarenheter.

Jämsides med dessa förändringar inom ämnet präglades skolan av stora 
omvandlingar. En av förra seklets största utbildningsreformer var avskaffandet 
av parallellskolesystemet. Reformen omgärdades av en långvarig debatt om bland 
annat differentiering i skolan eftersom motståndare till grundskole   r eformen 
befarade en försämring av kunskapsstandarden i ett sammanhållet skol system 
(Wahlström, 2015). Efter flera utredningar och försöksverksamhet med enhets skolor, 
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beslutade riksdagen att successivt införa en gemensam nioårig grund skola. År 1962 
kom den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62. Ökad jämlikhet mellan barn 
från olika samhällsklasser var ett av huvudargumenten för reformen då det ansågs 
att en gemensam skolgång kunde stävja befästandet av köns och klasskillnader 
som systemet med studieförberedande realskola bidrog till (Richardson, 2010). 
Under 1950 och 60talen tillskjuts mer resurser till skolan, vilket möjliggjorde 
mindre klasstorlek, specialundervisning för elever med särskilda behov, liksom en 
breddning av skolans verksamhet med välfärdssatsningar som exempelvis psykolog 
och kuratorvård, skolbad, skoltandvård, studie och yrkesvägledning med mera 
(Richardson, 2010). Skolan genomgick i många avseenden en demokratiserings
process, med en ambition att erbjuda utbildning som skulle vara tillgänglig för alla. 
Skolan skulle fostra elever att värna demokratiska värden och eleverna skulle få 
större inflytande i verksamheten (Englund, 1984). Grundskolereformen och dess 
tre första läroplaner uttrycker en politisk vision om att skapa jämlika medborgare 
som skulle värna om demokratins fördjupning och bevarande (Englund, 2018). 
Dessa tankegångar präglade också bildämnets fortsatta utveckling.

Den bildspråkliga fasen
I slutet av 1960talet började ämnets snäva konstinriktning, materialfokus och 
det fria skapandet att kritiseras (Pettersson & Åsén, 1989). Nya medier ansågs 
skapa ett behov av att kunna förstå bildspråk och kritiskt granska mass
medie bilder. Ämnet breddades därför i läroplanen från 1969 genom att inför 
momentet bild kommunikation. I och med Läroplan för grundskola 1980 (Lgr 80), 
(Skolöverstyrelsen, 1980) byter ämnet namn från Teckning till Bild. Namnbytet 
markerar ett skifte i ämnets inriktning med betoning på dess kommunikativa 
karaktär (Åsén, 2006). Konst bilden ges nu, åtminstone på retorisk nivå, samma 
status som andra slags bilder som eleverna möter i samhället. En stark drivkraft 
i breddningen och den ändrade inriktningen i ämnet var en önskan att fostra 
medvetna medborgare som kunde värdera bildbudskap och stå emot kommersiell 
påverkan (Pettersson & Åsén, 2006). 

Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) var en relativt detaljerad kursplan, som 
före skrev vad som skulle göras i olika stadier. Wikberg (2014) noterar att det för 
första gången saknas projektionsritning och teknisk ritning i kursplanen, medan 
tekniker för rörlig bild och fotografi ges utrymme.



15Inledning

År 1991 kommunaliserades skolan, vilket innebar att ett ökat ansvar över skol
väsendet överfördes från staten till kommunerna. I samband med detta infördes 
även en ny styrningsprincip – mål och resultatstyrning. I den efterföljande kurs
planen i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolan och fritidshemmet 
(Lpo 94) (Skolverket, 1994) formuleras så kallade strävansmål och uppnåendemål. 
Kursplanen erbjuder läraren större frihet än förut att själv tolka ämnesinnehållet 
och utifrån det planera sin undervisning. År 2000 reviderades kursplanen 
ytterligare. Wikberg (2014) konstaterar att ämnet på retorisk nivå nästan helt har 
fjärmat sig från perioden av fritt skapande i samband med denna kursplan. Med 
undantag för det lilla ordet ”lust” är alla formuleringar som kan härledas till fritt 
skapande borta och istället betonas bildframställning och olika kritiska perspektiv 
i bildundervisning, såsom klass, kön och etnicitet (Wikberg, 2014, s. 45).

Den senaste läroplanen, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-
hemmet 2011 (Lgr 11) (Skolverket, 2019), medförde en omfattande revidering av 
bild ämnets kursplan. Samtliga skolämnens kursplaner skrevs om så att de följer 
samma struktur : först kommer en kort presentation av ämnets syfte, sedan listas 
dess centrala innehåll och därefter kunskapskraven. Bildämnets centrala innehåll 
ger bildanalysen större utrymme i ämnet i jämförelse med föregående kursplan. 
Lgr 11 framstår även som tydligare målstyrd. Tidigare beskrivningar av ämnets 
syfte och dess karaktär och uppbyggnad är kraftigt nedskurna.

Den visuella vändningen och digitalt bildarbete
Överlag kan sägas att bildämnet följer en allmän samhällsutveckling som känne
tecknas av en rörelse från att definiera bild som ett enskilt objekt (ofta estetiskt) 
mot definitioner av större och mer komplexa bild och seendesammanhang 
(Lindgren, 2008). Ett tecken på detta är att begrepp som exempelvis bild
kommunikation, kultur och visuell kultur kommer in i ämnets vokabulär. 

Mitchell (1994) menar att den vändning mot språket som har varit utmärkande 
inom senmodern kunskapsteori även, i lika hög grad, har inneburit en vändning 
mot bilden (visual turn). Detta innebär att ett begrepp som visualitet idag 
inrymmer en mångfald av betydelser och tillämpningar (Lindgren, 2008). Bilders 
roll i samhället och människors förhållande till bilder har förändrats dramatiskt på 
senare år genom tillkomsten av digital teknik och tillgång till internet och kameror 
i datorer, surfplattor och mobiltelefoner (Erixon, 2014; Kress, 2003; Marner & 
Örtegren, 2013). Detta påverkar arbetet med bilder i bildämnet. Till exempel letar 
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elever ofta inspiration till sina egna bildkompositioner på internet och många 
barn har vana av att använda digital teknik för att framställa bilder redan innan de 
möter skolans bildundervisning. 

De bildbaserade berättelser och berättande bilder som elever möter utanför 
skolan, exempelvis i olika digitala miljöer, påverkar elevernas berättarstil och 
berättelsens innehåll, liksom deras förhållningssätt till berättelser. Genom spel 
och olika sociala medier kan barn och unga både bli en del av berättelser och vara 
med och skapa berättelser (Björck, 2014). Nya kanaler och villkor för hur bilder 
framställs, sprids, kommenteras och används innebär samtidigt nya utmaningar 
för skolan. Förskjutningen från det språkliga mot det visuella innebär att medie
kulturella kunskaper och populär kultur träder in i klassrummet (Erixon, 2014). 
I Digitala medier i bild ämnet – möten och spänningar (2013, s. 13) skriver Anders Marner 
och Hans Örtegren att ”vad vi kallar IKT [informations och kommunikations
 t eknik] involveras i komplexa och varierande kommunikativa och kulturella 
relationer, ofta präglade av delaktighet”. De berättande bilder som eleverna 
producerar kan med andra ord vara anpassade för en annan kontext än den skolan 
erbjuder, något som skapar spänningar i undervisningen. Skolan är en arena där det 
uppstår kamp om tolknings utrymmet, i synnerhet kring begrepp som smak och 
bildning – begrepp vars definitioner det nya medielandskapet kan tänkas utmana 
(Högberg, 2000). Bild ämnet har dessutom en komplicerad relation till digitala 
medier. Ett återkommande mönster i de nationella ämnes utvärderingarna från tidigt 
1990tal och fram till idag är att bildframställning med traditionella hantverks
tekniker dominerar i bildundervisningen (Marner, Örtegren & Segerholm, 2005;  
Skolverket, 1993; Skolverket, 2015). I Nationell ämnes utvärdering 2013 (NÄU13) 
(Skolverket, 2015) framgår det att digitalt bildarbete fortfarande inte är en del av 
det vardagliga bildarbetet, trots att digitalt bildarbete skrivs fram i kurs planen 
och att det finns en önskan hos eleverna att få arbeta med digital bild. Enligt 
rapport författarna Anders Marner och Hans Örtegren finns det flera skäl till 
detta. Exempelvis visar utredningen att bildlärare önskar fort bildning i digital 
bild. På många skolor saknas även nödvändig utrustning. Författarna konstaterar 
att eleverna har ett intresse för bild på fritiden, i synnerhet digital bild, som skolan 
tyvärr inte tar till vara på i tillräckligt hög grad. 
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Dagens förutsättningar – decentralisering och neoliberala influenser
Från 1970talet och framåt har skolan genomgått dramatiska förändringar vad gäller 
framför allt statens ansvar och styrning. Dessa förändringar, menar Richardsson 
(2010), måste förstås mot bakgrund av de större samhälls förändringarna under 
motsvarande tid. 1970talet präglades av lågkonjunktur, vilken ersattes av 
1980talets högkonjunktur, för att sedan övergå i en djup ekonomisk kris med 
hög arbetslöshet under 1990talet, något som drabbade skolan hårt med minskad 
resurs tilldelning. Perioden från 1910talet fram till 1970talet präglas överlag av 
att staten succesivt fick starkare inflytande över skolan, medan perioden från 
mitten av 1970talet och framåt kännetecknas av att den statliga dominansen över 
skolan försvagas genom krav på decentralisering och större med bestämmande 
för brukarna (Börjesson, 2016). Fram till 1970talet minskade privatskolorna i 
antal, vilket innebar att svensk skola vid 1970 hade ett relativt enhetligt skol
väsende med få privatägda skolor jämfört med många andra länder (Richardsson, 
2010). Reformerna under efterföljande decennier ledde till att skolan blev mål
styrd och att ansvaret över skolans styrning och dess resursfördelning flyttades 
över från staten till kommunerna (Richardsson, 2010). Detta medförde att socio
ekonomisk bakgrund, både på individ och skolnivå, blev mer betydelsefull än 
förut (Skolverket, 2012). De kompensatoriska effekterna minskade eftersom olika 
kommuner hade skilda förutsättningar att fördela resurser till skolorna.

Välfärdspolitiken i skandinaviska länder följer sedan mitten av 1990talet en 
internationell utveckling mot mer neoliberala ideal (Antikainen, 2010). Detta 
avspeglar sig i svensk utbildningspolitik där tidigare värden, såsom jämlikhet och 
inkludering, nu utmanas av marknadsekonomiska värden som individualism, 
valfrihet, konkurrens och effektivitet. Under 1990talet började antalet friskolor öka 
igen samtidigt som det fria skolvalet gjorde det möjligt att välja skola (Bunar, 2008). 
Tidigare hade Sverige ett starkt reglerat skolsystem till att idag ha en av världens mest 
liberala skolmarknader (Bunar, 2008). I och med avregleringen och införandet av det 
fria skolvalet har skillnaderna mellan olika skolor ökat, exempelvis vad gäller tillgång 
till olika resurser, lärarkompetens och vilken utbildningsnivå och socio ekonomisk 
bakgrund som elevernas föräldrar har (Bunar, 2008; Englund, 2018; Skolverket 2012). 
Dessa skillnader får konsekvenser för skolornas utbildningskvalitet. 

De neoliberala strömningarna i samhället påverkar skolans verksamhet på̊ 
flera nivåer, vilket även är synligt i policydokument (Apple, 2006; Bunar 2008; 
Englund, 2018). Den neoliberala diskursens fokus på konkurrens, personligt ansvar, 
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prestation och valfrihet innebär att den svenska skolans ambition att kompensera 
för sociala och ekonomiska orättvisor, det vill säga att erbjuda en likvärdig 
utbildning för alla, i många avseenden försvåras idag (Beach & Dovemark, 2011). 
Parallellt med dessa förändringar kan vi se ett ökat intresse i skolpolitiken för stora, 
internationella och jämförande tester som fokuserar på mätbara kunskaper och 
betonar vikten av ämnen som svenska, matematik och naturvetenskap. Sahlberg 
(2016, s. 184) beskriver skolutvecklingen som en del i en rörelse han kallar för 

”Global Educational Reform Movement”, vilken kännetecknas vissa drag som 
står i relation till varandra : ett ökat fokus på kärnämnen, betoning på valfrihet 
och konkurrens, standardisering av utbildning, sökande efter lågriskvägar för 
att nå målen, användning av affärsmässiga modeller samt ansvarsskyldighet 
kopplad till dokumentation, standardiserade test och mätning av resultat . En 
negativ konsekvens han ser av ökad individualisering, tävling och konkurrens 
mellan skolor är att det skapar osäkerhet, misstro och oro i klass rummet och leder 
till minskat samarbete mellan skolor, olika lärare och mellan elever. Han anser 
att standardiseringen ”prevents teachers from experimentation, reduces the 
use of alternative pedagogical approaches, and limits risktaking in schools and 
classrooms (Sahlberg, 2016, s. 187).

För bildämnets del får kravet på mätbar kunskap och en betoning på kärn
ämnen bland annat konsekvenser för hur ämnet värderas i skolan. Enligt NÄU13 
(Skolverket, 2015) sker det en förskjutning över tid i elevernas uppfattningar om 
ämnet. Elever i årskurs 6 tycker att bild är ett roligt, viktigt och nyttigt ämne 
medan elever i årskurs 9 främst betraktar ämnet som roligt. Det är intressant att 
det är i samband med att ämnet formaliseras och specialiseras i grundskolans 
senare år, och även positioneras i relation till andra ämnen, som bild framstår 
som ett mindre viktigt skolämne. Utvärderingen visar också att undervisningen i 
regel sker i helklass, ofta med stora elevgrupper, och att bildläraren möter många 
elever per läsår som ska bedömas och betygsättas. Lärarna tycker att det är roligt 
och givande att undervisa i ämnet, men anser att de har för lite undervisningstid 
och undermåliga resurser. De anser också att arbetsbelastningen är hög och kan 
uppleva att skolan inte behandlar de olika skolämnena på ett likvärdigt vis. 

Förutom att den neoliberala diskursen påverkar hur ämnet positioneras och 
värderas i skolan inverkar den även på skolledares, lärares och elevers föreställningar 
om ämnets syfte och aktiviteter. Lind (2010) problematiserar den neoliberala 
utvecklingen och menar att det pågår en diskursiv omstrukturering i skolans 
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pedagogiska praktiker. Skolan har rört sig från en diskurs om det ”disciplinerade, 
övervakade barnet” mot en diskurs om det ”(själv) kontrollerade barnet”, som själv 
måste ta kontroll och skapa överblick över det egna lärandet (Lind, 2010, s. 95). Hon 
menar att det inom den neoliberala idéen om individens frihet ryms fragment av 
flertalet diskurser som handlar om det fria eller spontana skapandet, den naturlig 
nyfikenheten och individanpassat lärande. Den här sociala, och därmed diskursiva, 
omställningen medverkar enligt henne till en styrning och reglering av blickar, 
kroppar, känslor och mentaliteter och det innebär att blicken eller seendets 
betydelser även laddas med en diskurs om valfrihet och lust.

Bakgrunden tecknar sammantaget upp en bild av en komplicerad undervisnings
situation där olika diskurser och sociala och kulturella faktorer påverkar det berät
tande som är möjligt för eleverna. Skolan och bildundervisningen är således inte 
en neutral arena för elevers berättande.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen är indelad i sju kapitel. I detta första inledande kapitel introduceras 
studiens problem, syfte och forskningsfrågor. Jag reflekterar kort över mitt 
eget intresse för ämnesområdet och hur syftet har förändrats under forsknings
processens gång. Därefter beskrivs ett par centrala begrepp i studien så som de 
skrivs fram i kursplanen i bild (Skolverket, 2019) och definieras i denna studie. 
Sedan följer en bakgrundsteckning av bildämnets historik och utvecklingen 
inom svensk skola.

Kapitel 2 utgörs av en forskningsöversikt. Här redogörs för forskning av relevans 
för studien, framför allt empiriskt grundad bilddidaktisk forskning. Kapitlet 
avslutas med en positionering av den egna studien inom det bild didaktiska 
forskningsfältet.

I kapitel 3 presenterar jag studiens teoretiska perspektiv och centrala analys
begrepp, samt hur dessa används i olika delar av analysen.

I kapitel 4 beskrivs studiens utformning och genomförande, samt hur det 
empiriska materialet har bearbetats och analyserats. Här reflekterar jag även över 
etiska överväganden och studiens tillförlitlighet.

Kapitel 5 och 6 är studiens resultatkapitel. Först presenteras resultatet av min 
analys av bildundervisningens innehåll och form på de två skolorna. Kapitlet 
struktureras utifrån de teman som har identifierat i materialet. I kapitel 6 
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analyseras elevernas bilder och här ges även en mer utförlig beskrivning av 
respektive bilduppgift. I analysen fokuserar jag på vad eleverna berättar om och 
hur de berättar, samt hur deras bilder kan förstås i relation till den pedagogiska 
diskurs som identifierats i föregående resultat kapitel.

I kapitel 7 besvaras studiens forskningsfrågor och därefter diskuteras resultatet. 
Det ges även förslag till fortsatt forskning och avslutningsvis reflekterar jag över 
studiens resultat i relation till vald teori och metod.
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Tidigare forskning

I forskningsöversikten beskriver jag inledningsvis studiens vetenskapliga kontext 
och några studier som berör berättande bilder. I övrigt fokuserar jag i huvudsak 
på empiriskt grundad forskning som belyser aspekter av bildundervisning och 
bildämnet. Det finns ett flertal studier om muntligt och skriftligt berättande i 
skolan, men dessa har exkluderats då de inte berör berättande bilder eller bild
undervisning. Översikten syftar till att synliggöra kunskapsläget och de centrala 
frågor, teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser som framträder i framför 
allt bilddidaktiska studier, samt till att positionera min egen studie i relation till 
redan befintlig forskning. 

Utbildningsvetenskap utgör studiens övergripande forskningsfält. Inom 
utbildnings vetenskap ryms en mängd discipliner som beforskar lärande, utbildning 
och skola på olika vis. Forskning om bildämnet eller bild undervisning utgör en 
mycket liten del av den forskning som bedrivs på både nationell och internationell 
nivå inom utbildningsvetenskap, men det bilddidaktiska fältet uppvisar ändå 
en stor bredd och mångfald (Bresler, 2007). En förklaring till detta kan finnas i 
skillnader mellan olika länders avgränsning och definition av kunskaps området 
eller att forskarutbildningarna knyts till skilda institutioner eller fakulteter vid 
läro sätena i olika länder (Lindström, 2009b), vilket leder till skillnader i vad som 
betonas i både forskning och iscensättningen av ämnet i skolan. Exempelvis 
benämns skolämnet olika i våra grannländer, där man i Norge talar om ”kunst og 
håndverk” medan Danmark och Finland benämner ämnet som ”billedkunst” och 

”bildkonst”. I England heter motsvarigheten till bildämnet istället ”Art and Design” 
och i USA talar man om ”Visual Art” eller ”Art Education”. 
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Skolämnet bild är inte direkt jämförbart med ämnets motsvarighet i andra 
länder, även om det finns många likheter. Jag har valt att inkludera studier från 
förskola upp till och med gymnasium, vilket beror på att det finns väldigt få 
empiriskt grundade studier av bildundervisning (Hickman, 2008). Sökningar i 
databaser har av den anledningen genererat få relevanta träffar och jag har istället 
manuellt gått igenom alla publikationer mellan år 2000–2019 i de största tidskrift
erna för bilddidaktisk forskning : Studies in Art Education, International Journal of 
Art & Design Education och International Journal of Education through Art. Baserat 
på titel och abstracts valdes ett tjugotal artiklar ut för noggrannare läsning, varav 
endast ett fåtal visade sig vara relevanta för denna studie. Det var svårt att finna 
artiklar om berättande i bild. De artiklar som studien refererar till handlar istället 
om traditioner och diskurser i bildämnet.

Några översiktsverk har även bidragit till min orientering i fältet. I Inter
national Handbook of Research in Arts Education sammanställer redaktören 
Liora Bresler (2007) forskningsläget inom estetiska ämnen i ett internationellt 
perspektiv. För att få överblick på nordiskt bilddidaktisk forskning har jag haft 
användning för Nordic Visual Arts Education in Transition med Lars Lindström 
(2009b) som redaktör. Anders Marner och Hans Örtegrens (2015) forsknings
översikt över bild ämnet och svensk bilddidaktisk forskning i rapportserien Tilde 
har gett ytterligare väg ledning, liksom referenser jag funnit i olika avhandlingar 
och artiklar inom ämnes området. 

Avhandlingens vetenskapliga kontext
Studien bedrivs inom det relativt unga forskarämnet pedagogiskt arbete. År 2000 
var Umeå universitet först i landet med att inrätta en fakultet för lärar utbildningen, 
som i sin tur inrättade det nya forskarämnet pedagogiskt arbete (Erixon & 
Weiner, 2002). I samband med riksdagens beslut kring en ny lärarutbildning hade 
lärarutbildningskommittén betonat vikten av att bredda, fördjupa och förstärka 
forskning och forskarutbildning i anslutning till lärarutbildning och pedagogisk 
yrkesverksamhet (SOU 1999:63). Den redan befintlig pedagogiska forskningen 
ansågs inte svara upp mot lärares och lärarutbildningens behov (Carlgren, 1996) och 
inrättandet av det nya forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete syftade därför 
till att möjliggöra praktiknära forskning som fokuserar på yrkes verksamhetens 
praktik och teori och även erbjuda en enklare ingång till forskning för verksamma 



23Tidigare forskning

lärare (Vinterek, 2002). Erixon och Kallós skriver i inledningen till Forsknings
arbete pågår (Erixon, 2005) att arbetet inom forskningsämnet i hög grad präglas av 
att samtliga doktorander har en stark anknytning till läraryrket .1 De menar även 
att den nära anslutningen till olika pedagogiska praktiker i forskningsprojekten 
främjar samspelet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet.

För bildämnets del, som saknar en egen akademisk disciplin, är pedagogiskt 
arbete betydelsefullt för ämnets kunskapsutveckling då forskarämnet ger ökat till
träde till forskning för verksamma bildlärare. På senare år har det också till  kommit 
ett antal bilddidaktiska studier inom utbildningsvetenskap och pedagogiskt 
arbete, vilket är ett välkommet tillskott i ett fält som fortfarande kan sägas lida av 
ett forskningsunderskott (Örtegren, 2017). Ett illustrativt exempel är att det snart 
har avlagts 90 doktorsexamina i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Av dessa 
utgörs ett fåtal av studier i estetiska ämnen, varav endast fyra avhandlingar inriktas 
mot bildämnet : Eva Skåreus (2007), Stina Wikberg (2014), Anna J. Widén (2016) 
och Sol Morén (2019). De två förstnämnda studerar kön i relation till bild ämnet 
och använder bilder som ett centralt empiriskt material. I Widéns avhandling 
undersöks bildlärares professionsutveckling i olika skolformer, medan Morén 
studerar hur man kan designa lärmiljöer i syfte att stödja studenters kreativa ut
veckling. Dessa siffror ska ses i ljuset av att Umeå universitet har en väl etablerad 
bildlärarutbildning och är ett av få universitet som erbjuder magisterkurser och 
utlyser doktorandtjänster med inriktning mot bildämnet.

Berättande bilder som konstform
Mycket forskning om berättande återfinns inom litteraturvetenskap eller 
litteratur didaktik, ofta med utgångspunkt i narratologi. Narratologi är den teori 
som vanligtvis förknippas med analys av berättelsers och berättandets struktur. 
Denna teori och metodbildning är idag inte avgränsad som den en gång var, utan 
spänner över en rad olika forskningsfält. Herman (2009, s. 26) summerar kortfattat 
utvecklingen som att forskare har rört sig från klassiska till postklassiska synsätt. 
Han beskriver hur rysk formalism lade grunden och sedan utvecklades teorin 
vidare av strukturalister som Tzvetan Todorov, Roland Barthes och Gerard Genette. 

1  Avlagd lärarexamen och yrkeserfarenhet är krav för att antas som doktorand i pedagogiskt arbete i Umeå. Se 
Studieplan för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.
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Idag har forskare som bland annat Mieke Bal och Wallace Martin kompletterat 
narratologi med teorier och metoder som härstammar från andra fält, exempel
vis genusforskning, kognitiva teorier, språkfilosofi med flera (Herman, 2009). 
I regel belyser studierna verbalt berättande, men forskare har även intresserat sig 
för bild baserat berättande, ofta med inriktning mot särskilda konstformer som 
exempel vis bilder böcker (Nikolajeva, 2000; Nodelman, 1988) eller tecknade serier 
(Magnusson, 2005). Termer och metoder för analys av berättande bilder hittas även 
inom filmvetenskap, konstvetenskap och semiotik (Bordwell, 1985; Panofsky, 1962; 
Sonesson, 1988) och dessa kan även kombineras med narratologi. 

Beroende på utgångspunkt, både inom och mellan olika forsknings discipliner, 
råder delade meningar kring definitioner av berättande bilder (Nanay, 2009; 
Ranta, 2011; Steiner, 2004; Spiedel, 2013; Wolf, 2003). Frågor som diskuterats är 
bland annat vilka krav, på exempelvis temporalitet och kausalitet, som krävs för 
att ett verk ska räknas som berättande, hur mening skapas i relationen mellan 
exempelvis bild och text eller hur läsaren/publiken/betraktaren interagerar med 
en berättelse. Bland svenska semiotiker som har intresserat sig för narrativitet i 
stillbilder kan jag nämna Göran Sonesson (1988), som redogör för ett antal analys
begrepp, liksom Gert Z. Nordström (1992) som presenterar yngre barns bild
berättande med hänvisning till den franske filosofen G. H. Luquets och dennes 
taxonomi över barns bildutveckling .2 

Inom bilderboksforskning och forskning om serier behandlas respektive 
uttrycksform ur olika teoretiska, historiska och kulturella perspektiv, vilket ger 
ökad förståelse för de bildbaserade berättelser som många barn och ungdomar 
möter under sin uppväxt .3 Inom bilderboksforskningen har Perry Nodelman 
(1988) gjort en gedigen genomgång av bilderboken ur ett teoretiskt perspektiv, 
främst med fokus på visuell kommunikation (betydelsebärande visuella aspekter 
i bilder böcker). I Sverige finns även en del studier om bilderböcker och ett antal 
forskare i fältet deltar i antologin Bilderbokens värld : 1880–1980 (Hallberg & 
Westin, 1985) som innehåller artiklar om bilderböcker från olika perspektiv, 
samt två studier över motivval i bilderböcker sett över hundra år. Av dessa studier 

2  Se avhandlingens teorikapitel för utförligare redogörelse av begreppet narrativitet vad gäller stillbilder.

3  Film, spel och animationer utgör också en stor del av ungdomars möte med berättande bilder, men jag väljer att 
inte beröra den forskningen i översikten då det empiriska materialet i min egen studie endast består av stillbilder. 
Det finns dessutom stora likheter mellan bildberättande i rörliga bilder och tecknade serier eller bilderböcker 
(Rhedin, 1993; Magnusson, 2005).
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framgår det att Sverige har en rik bilderboksproduktion och översikten visar 
också hur teman och motiv i bilderböcker följer samhällets utveckling och syn 
på barnet : vi har rört oss från moraliska och didaktiska berättelser till berättelser 
som utgår från barnets behov och intressen, med ämnesval som resor, lek, fantasi, 
vardagsrealism och dramatik. 

I Ulla Rhedins (1993) avhandling framgår det att bilderboken uppvisar 
tydligare släktskap med konstformer som film, serier och teater, än den gör med 
övrig litteratur. Det beror på att dessa konstformer, liksom bilderboken, i regel 
kombinerar två eller fler modaliteter, exempelvis ord, text eller ljud. Rhedin intro
ducerar även början till en typologi över bilderböcker som Maria Nikolajeva (2000) 
sedan bygger ut i Bilderbokens pusselbitar. Nikolajeva diskuterar bland annat bilder
boken som estetiskt föremål och presenterar en genreöversikt, samt undersöker 
relationen mellan ord och bild i olika aspekter av bilderboken som exempelvis 
person skildring, perspektiv och temporalitet. Hon använder begrepp hämtade 
från både narratologi och semiotik i analyserna.

Sverige fick sin första doktorsavhandling om tecknade serier genom Helena 
Magnussons studie Berättande bilder : Svenska tecknade serier för barn (2005) där 
svenska barnseriers innehåll, berättarteknik och publiceringsformer under
söks i ett historiskt perspektiv. Här framgår bland annat att den tecknade 
serien historiskt sett har haft svårt att positionera sig som en fullvärdig litterär 
uttrycksform i relation till traditionell litteratur. Seriemediets starka koppling 
till barn litteratur och populärkultur bidrog till denna uppfattning, då dessa länge 
har getts lägre status än traditionell litteratur både i samhället och i akademiska 
kretsar (Groensteen, 2007; Magnusson, 2005). Bilder, och därmed även bildbaserat 
berät t  ande, har dessutom setts som en enklare framställningsform än text, vilket 
också försvårar mediets etablering. Samtidigt har seriemediet genomgått en stark 
utveck ling från 1980talet och framåt, med fler vuxenserier med höga konstnärliga 
ambitioner (Magnusson, 2005). Det finns starka kopplingar mellan serier och film
mediet och bland barnserier finns även många referenser och direkta kopplingar 
till barn litteratur. Magnusson beskriver utvecklingen på senare år som att det 
numera är vanligt med flermediala fiktioner där serier endast utgör ett medium 
av flera (exempelvis filmer, spel, böcker, leksaker med mera) för att förmedla en 
fiktiv värld. Denna tendens kan visserligen ses som en sammanvävning av flera 
underhållningsfält, men drivs antagligen fram av kommersiella intressen i första 
hand. Hon konstaterar att det inom både bilderboksforskningen och forskning om 
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serier finns en uppfattning om att medierna berättar som bäst när text och bild 
samverkar, alltså att berättelsen förutsätter både text och bild med varierade grad 
av integrering av texten i bilden. Magnusson (2005, s. 37) hänvisar bland annat till 
Roland Barthes begrepp förankring (ancrage), som innebär att texten förankrar 
bilden för att undvika mångtydighet (det bilden inte kan uttrycka får texten fylla 
i). Hon betonar att perspektivet är viktigt här – det placerar i princip bilderna som 
primära i serieberättandet. En tecknad serie kan klara sig utan text, men kan inte 
berättas utan bilder. 

Vad gäller tecknade serier som uttrycksform har den franske serieforskaren 
Thierry Groensteen (2007) och den amerikanske serieteoretikern och serieteck
naren Scott McCloud (1994) presenterat mediet på ett systematiskt och grundligt 
vis, varav Groensteen använder strukturalism och semiotik som grund för analysen 
medan McCloud tar utgångspunkt i relativt breda betraktelser över språk, percep
tion och kultur (Christiansen, 2001). Det finns en del skillnader i teoriutvecklingen 
mellan olika länder – även inom västvärlden (mellan olika europeiska länder och 
mellan Europa och USA) – till stor del orsakad av språkbarriärer. En utförlig sam
manställning och beskrivning av både fransk och engelskspråkig serieforskning 
återfinns i HansChristian Christiansens avhandling Tegneseriens aestetik (20u01). 

En konstnärlig och gestaltande studie om tecknade serier är Emma Rendels 
(2019) forskningsprojekt Narrativa processer i mellanrum : serieberättandets praktik. 
I studien presenteras resultatet till stor del i visuell form genom att Rendel 
utforskar andra serietecknares metoder och uttryck i eget bildberättande. Utifrån 
ett kognitivt perspektiv uppmärksammar Rendel olika betydelsefulla aspekter i 
serieberättandet. Exempelvis hur seriens rutsystem är uppbyggt då detta påverkar 
tidsuppfattningen och rytmen i berättelsen, eller huruvida serien är text baserad 
eller inte, vilket påverkar hur berättelsen växer fram under arbetets gång. Hon 
reflek terar också över relationen mellan text och bild i serien och skillnader 
mellan hur exempelvis rumslighet, tid och känslor förmedlas i bild eller text och 
hur det påverkar läsningen.

Bilddidaktisk forskning – några framträdande mönster
I inledningen till International Handbook of Research in Arts Education beskriver 
Bresler (2007) utvecklingen inom forskning i estetiska ämnen, vilken hänger 
samman med hur ämnena har argumenterat för sitt existensberättigande i skolan. 
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Filosofi och psykologi lade tidigt grunden för ett kognitivt fokus och ett intresse 
för estetik. Under 1980 och 90talen får forskningen istället en stark inramning av 
sociokulturella teorier, med discipliner som sociologi och antropologi som belyser 
hur samhället och dess värderingar reflekteras i konsten. Idag kan vi se en kors
befruktning av olika discipliner inom ämnena som både utmanar och berikar : 
stundtals suddas gränser ut och samtidigt leder tvärvetenskapliga angreppssätt till 
att nya teorier och metoder introduceras i forskningen (Bresler, 2007; Steers, 2007). 
Cox (2007) sammanställer ett antal teman som framträder i forskningen, exem
pelvis att estetiska ämnen ofta tvingas anpassa sig mot skolsystem som betonar 
nyttoaspekter i utbildning. Det råder även oenighet om hur estetiska ämnen 
ska definieras eller placeras som skolämnen, vilket underminerar deras status i 
formella utbildningssammanhang. Han anser att det finns ett starkt inflytande 
av prog ressiv pedagogik i ämnena, vilket åskådliggör en konflikt mellan elev
centrerad och ämnescentrerad pedagogik. Aspekter av kön framgår även som en 
viktig kompo nent vad gäller rättvis tillgång till och deltagande i undervisningen. 

Det finns likhet i mönster mellan internationell och svensk forskning. Monica 
Lindgren (2006) konstaterar i sin avhandling att estetiska ämnen och estetisk 
verksamhet ofta positioneras som annorlunda i relation till andra ämnen i skolan. 
Det finns en tendens att betona verksamhetens funktioner, vilket i sin tur bygger 
på ett dikotomt tänkande kring skola och lärande med fokus på olika nytto
aspekter : arbetet kan exempelvis anses främja inlärning eller ses som ett lustfyllt 
komplement till vad som anses vara teoretiska ämnen, som svenska och matematik.

En liknande historisk utveckling är även synlig i nordisk och svensk bild didaktisk 
forskning (Lindgren, 2005; Lindström, 2009b; Marner & Örtegren, 2015). Inom det 
bilddidaktiska fältet utgjorde barns bilder länge det huvud sakliga forsknings
intresset, främst utifrån kognitiva perspektiv då bilden under 1900talets första 
hälft sågs som ett uttryck för barnets tankar och koncept, för att efter 1940talet 
börja betraktas som uttryck för barnets känsloliv (Lindström, 2009b). Den nordiska 
forskningen har på senare år präglats av sociokulturell teori och semiotik, samt 
breddats med perspektiv hämtade från exempelvis visuell kultur, medie vetenskap, 
genusvetenskap, diskursanalys, sociologi och poststrukturalism. Idag är det med 
andra ord inte bildens relevans för individens kognitiva eller känslo mässiga ut
veckling som intresserar forskare i första hand, utan snarare vilken funktion bilden 
eller den bildskapande processen har för individer och grupper i ett kulturellt och 
socialt sammanhang. Nya frågor ställs, såsom hur bilder kommunicerar budskap 
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och kan användas i olika syften i skilda kontexter och hur bilder är en del av en 
kultur med inbäddade maktstrukturer. I det framväxande fältet visuell kultur 
undersöker forskare olika seendepraktiker och vad bilder gör med betraktaren, 
exempelvis i relation till olika kategorier som kön eller etnicitet (Rose, 2016). 

Lindström (2009b) sammanfattar några centrala teman i de nordiska 
ländernas bilddidaktiska forskning : Sverige har fokuserat på medierat lärande 
och estetiska lärprocesser; Norge har intresserat sig för design, konst och miljö
engagemang; Danmark har rört sig mellan bildkonst och visuell kultur; Finland 
har haft ett fokus på konstbaserad forskning och mångkulturalism medan Island 
närmar sig bildpedagogik från flera olika perspektiv. En sådan här lista är dock en 
förenkling av forskningsläget i Norden, men ger en fingervisning om intresset 
och utvecklingen inom fältet. 

Ett tillägg kan emellertid göras utifrån ett svenskt perspektiv. Marner och 
Örtegren (2015) anser att det funnits ett intresse för visuell kultur i bildämnet, 
åtminstone i praxis, under en relativt lång tid eftersom Sverige introducerade ett 
vidgat bildbegrepp i ämnet redan i Lgr 69. Etableringen av begreppet visuell kultur 
(Mirzoeff, 1998, 1999) kom dock senare. Marner och Örtegren (2015) konstaterar 
att fältet visuell kultur även har fått metodologiska implikationer i svensk bild
didaktisk forskning i form av visuell etnografi, vilket är synligt i en rad studier på 
senare år (Göthlund & Lind, 2010; Hellman, 2017; Lind, 2010; Wikberg, 2014).

Bildberättande i skolan
Som jag tidigare nämnt koncentrerar jag mig främst på empiriskt grundade studier 
inom bilddidaktik vad gäller forskning om bildberättande i skolan. Många studier 
överlappar varandra ämnesmässigt, även om jag tematiserar dem i översikten. Vissa 
studier behandlas därför på mer än ett ställe i texten. Då det finns relativt få studier 
om bildundervisning och bilddidaktik inkluderar jag forskning om yngre elever 
och elever på gymnasiet, trots att den egna studien fokuserar på bild undervisning 
i grundskolans senare år. 

Sociokulturella perspektiv på barns bildberättande
En avhandling som berör yngre barns bildberättande är Eva Änggårds (2005) 
etnografiska studie där hon med hjälp av sociokulturell teori visar hur kamrat
kulturen influerar elevernas bildframställning. Barn skapar bilder i dialog genom 
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att samtala, härma och imitera varandras och andras bilder. De använder en mängd 
olika genrer och anpassar sig mot förväntningar inom den egna gruppen. Berättande 
i bild framträder som ett sätt för barnen att delge erfarenheter och positionera sig 
själva i önskvärda roller, vilket exempelvis visar sig i skillnader i pojkar och flickors 
val av motiv. Hon urskiljer en diskrepans mellan hur barn och vuxna ser på bild
arbetet : hos barnen fyller arbetet en social funktion, där de nästan uteslutande 
väljer att göra bilder samtidigt med andra barn, medan vuxna i regel betraktar 
bildskapandet som en individuell aktivitet som ska leda till ett personligt uttryck. 

Betydelsen av kamratkulturen i barns bildskapande betonas också i Ulla Löfstedts 
(2001) avhandling Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande. Löfstedt 
identifierar skillnader i elevernas bildarbete beroende på graden av pedagogisk 
styrning. När barnen skapar bilder i samband med lek härmar de varandra i ett 
sökande efter en gemensam repertoar av motiv, drivna av en önskan att vara en del 
av praktikgemenskapen. I lärarledda och styrda bilduppgifter skiftar dock fokus 
mer mot tekniker och material och betydelsen av representation blir sekundär i 
arbetet. I temaarbeten används däremot bildrepresentation som ett kommunika
tivt verktyg för att belysa ett tema, vilket ger barnen möjlighet att med den vux
nes hjälp utforska fler och olika genrer och bildrepertoarer. I Löfstedts (2001) och 
Änggårds (2005) studier framgår den sociala och kommunikativa funktionen hos 
bilderna som viktigast för barnen, åtminstone när arbetet saknar tydlig pedagogisk 
inramning. Detta får konsekvenser för det berättande som blir möjligt i bilderna.

De verktyg som barnen har tillgång till visar sig också vara betydelsefulla för 
berättandet. Anna Klerfelt (2007) konstaterar att digitala verktyg kan fungera som 
en bro mellan skolan som institution och olika mediekulturer. Klerfelt anlägger 
ett sociokulturellt perspektiv och diskuterar och problematiserar olika diskursiva 
praktiker och relaterar detta till berättande och skolans pedagogiska verksamhet. 
Studien är inte specifikt kopplad till bildundervisning, utan belyser användande 
av digital teknik i barns berättande. Bland annat visar studien att bilder är mycket 
betydelse bärande i barnens digitala berättelser; det är bilden snarare än den 
skrivna texten som förmedlar berättelsens handling. Tekniken och det digitala 
uttrycket i sig ger också berättelserna en tydligare koppling till den mediekultur 
som barnen möter utanför skolan, vilket därmed möjliggör för ett berättande som 
befinner sig i gränslandet mellan olika diskursiva praktiker. Hon beskriver det som 
att barnen utvecklar en begynnande nyskapande bildberättelsegenre. Här blir det 
dock viktigt att barnen behärskar kulturella symboler för att göra sig förstådda. 



30 Bilder som berättar 

Visuell kultur
På senare år har flera svenska studier om barn och ungdomars bildskapande 
producerats inom fältet visuell kultur. En forskare som diskuterar sociala och 
kulturella aspekter av bildskapande och estetisk verksamhet är Ulla Lind (2010), 
som utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv belyser vilken funktion bild 
och visuell kultur har som kunskapsform i skolan för yngre barn samt elever i 
grund och gymnasie skolan. Bland annat undersöker hon elevers uppfattningar 
om att vara elev i skolan genom att analysera elevbilder som samlades in i projektet 

”Skoltaket”.4 På liknande vis utgår Lena Jönsson (2010) från bilder som har samlats 
in av Skolverket för att undersöka elevers bilder av skolan med hjälp av bild
semiotik och socio kulturell teori. Båda studierna framhåller att bildarbetet kan ge 
elever möjlighet att utforska sin identitet och de subjektspositioner som erbjuds 
i skolkontexten, även om eleverna också måste anpassa sig till diskurser i skolans 
praktik. Begreppet subjektspositioner innebär att ett subjekt formas till subjekts
positioner genom makt, språk och diskursiva sammanhang (Davies & Harré, 1990). 
Diskurserna både erbjuder och begränsar möjlighet för olika positioner i vissa 
kontexter. Båda studierna lyfter fram mångfalden av berättargrepp som eleverna 
uppvisar i sina bilder : humor, koder, symboler, metaforer med mera, samt att 
populär kulturella visuella markörer är vanligt förekommande. 

En närliggande studie är Gunilla Welwerts (2010) licentiatavhandling som 
undersöker meningsskapande och identitet i ungdomars bilder och visuella miljö, 
dels i skolan och dels i hemmet. Studien visar att det finns influenser av populär
kultur i elevernas bilder. Samtidigt regleras båda miljöerna i ganska stor utsträck
ning av vuxna, något som hon menar begränsar ungdomarnas handlings utrymme. 
Detta gäller i synnerhet i skolkontexten där undervisningens ramar leder till 
förhand lingar om hur arbetet ska genomföras. Welwert (2010) menar att det finns 
en tydlig skolbildskultur i skolan, med hänvisning till Eflands (1976) forskning 
om bildframställning i skolor i USA. En skolbildskultur innebär att bilderna 
påminner om varandra och betonar teknisk skicklighet. Tidigare elevbilder 
används gärna som exempel för att framhålla önskvärda kvaliteter och lösningar på 
bild uppgifterna. Det analoga bildarbetet dominerar i hennes studie. Den visuella 
miljö som eleverna möter på fritiden kännetecknas däremot av digitala uttryck 

4  Se Lind (2010, s. 288) för att läsa mer om bildprojektet, om bilder som kunskapskälla, samt om olika större bild
insamlingar som ägt rum i Sverige.



31Tidigare forskning

och populärkultur. Även om vissa elever uppskattade bildämnets hantverksmäs
siga fokus anser Welwert (2010) att deras egna erfarenheter av visuell kultur med 
fördel kan ta mer plats i skolan då det leder till ett större engagemang i bildarbetet. 

Här vill jag dock tillägga att ålder kan tänkas inverka på vikten av att inkludera 
fritidssfärens bilder i undervisningen. Jönsson (2010) kunde exempelvis se skill
nader i yngre och äldre elevers bilder; de yngre uppehåller sig främst i en konkret 
bildvärld genom att exempelvis avbilda klassrummet medan äldre elever berättar 
om sina tankar och personliga erfarenheter i högre grad (stress, trötthet, funde
ringar om framtiden), det vill säga frågor som i högre grad suddar ut gränserna 
mellan skola och fritid. Jönsson menar även att de äldre eleverna använder fler 
retoriska grepp i sitt bildberättande. 

I Catrine Björcks (2014) avhandling ”Klicka där!”: En studie om bild undervisning 
med datorer utmanas en utbredd uppfattning om att elever skulle vara kunniga 
inom digital bildframställning som en följd av att de är vana medie konsumenter. 
Björck konstaterar att många elever i grundskolans senare år har bristande 
kunskaper i exempelvis redigeringsprogram. Detta främjar en teknisk diskurs 
i ämnet och leder till att samtalen riktas mer mot verktyget än den visuella 
kommunikationen. Samtidigt kan ökad utbildning i digital bild underlätta både 
avkodning och produktion av visuell information, vilket enligt henne är viktigt 
för elevernas förståelse av dagens visuella kultur. Studien visar att eleverna och 
lärarna positioneras på ett traditionellt vis gentemot varandra i undervisnings
kontexten. Björck (2014) anser därför att perspektiv hämtade från visuell kultur 
kan gynna bildarbetet, exempel vis att betrakta undervisningen som en visuell 
händelse. Begrep pet visuell händelse (visual event) används av Illeris (2004) för att 
beskriva en visuell akt som inbegriper olika aktörer och objekt som kan samverka 
genom att inta olika positioner gentemot varandra. Björck (2014) betonar vikten 
av att ge elever utrymme att berätta om egna åsikter och erfarenheter i bilderna, 
då det kan möjliggöra andra positioner i arbetet som kan vara fruktbara. 

Ytterligare en studie med stark betoning på visuell kultur är Annika Hellmans 
(2017) avhandling som är en visuell etnografisk studie med ett poststrukturalistiskt 
och posthumanistiskt perspektiv. Hellman undersöker elevers subjektskapande 
i bild och media på gymnasiet, bland annat genom klassrumsobservationer av 
ett filmprojekt och genom att låta elever göra videodagböcker. Hon konstaterar 
att olika elevpositioner både konstrueras och reproduceras i skolan, exempelvis 
genom att bildarbetet ger eleven möjlighet att delge motstånd och kritik och pröva 
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sina erfarenheter mot andras, samtidigt som undervisningen också kan hämma 
eleven. Som exempel nämner hon en begränsad tillgång till manliga subjekts
positioner i ämnet. 

Kön och bildundervisning
Subjektspositionering som en aktiv handling i samband med bildarbete fram
träder även i studier som intresserar sig för kön och bildundervisning. I Lisa 
ÖhmanGullbergs (2008) studie synliggörs hur filmberättande i grundskolan 
erbjuder studiens tjejer möjlighet att både reproducera och utmana rådande 
represen tationer av flickor och kvinnor. Könsmönster framträdde i tjejer och 
killars val av genre och hur olika aspekter av ämnesinnehållet belystes. Studien 
visar samtidigt att arbetet med film placerade tjejerna i en aktiv roll där de har 
makten över både gestaltning och seendet : genom ett laborativt arbete med 
filmer kunde de omförhandla genuspositioner till skillnad från att passivt ta del 
av medi ers gestaltning av ett feminint och maskulint genus. I studien anläggs ett 
socialsemiotiskt multimodalt perspektiv i kombination med genusteori, där den 
multi modala analysen synliggör komplexiteten i filmarbetet vad gäller val av 
resurser för kommunikation (bild, text, ljud, tal och mimik). 

En annan studie som också undersöker representation av flickor och kvinnor 
är Maria Erikssons (2019) avhandling Flickblickar : Visuella berättelser om, av och 
genom gymnasieelevers kroppar. Med utgångspunkt i begreppet flickblickar och 
med hjälp av visuell och etnografisk metod studerar Eriksson hur flickblickar görs, 
bereds plats eller hindras i svensk ungdoms och skolkultur. Olika perspektiv på 
blickar och kroppar är centrala i avhandlingen. I studien följer hon hur kvinnliga 
gymnasie elever interagerar och förhåller sig till bilder, eller snarare skapar 
visuella berättelser med hjälp av dessa, i och utanför skolkontexten, samt hur 
deras förståelse av sig själva och andra påverkas av olika normer kring femininitet. 
I studien framgår det bland annat att vår syn på blickar, kroppar och bilder är 
samman flätade och att jämställdhet mellan könen är något som ständigt om
prövas i undervisnings kontexten. Eriksson (2019) konstaterar också att kroppar 
sträcker sig utanför avgränsade rum, men att rummen som sådana, som exem
pelvis bildklassrummet, samtidigt kan reglera vad som är möjligt att berätta just 
där och då. Estetiken, skriver hon, är dock social och därmed förhandlingsbar. 
Rummet och skolmiljön beskriver hon som semitransparenta; vissa saker sållas 
bort medan annat släpps in – berättelser kan börja någon annanstans och komma 
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in i rummet, men berättelser kan också inledas i klassrummet för att sedan röra 
sig vidare utanför skolans väggar.

Stina Wikberg (2014) undersöker i sin avhandling Bland själporträtt och 
parafraser : Om kön och skolans bildundervisning hur kön konstrueras och görs 
i praktiken i bildundervisningen. Inspirerad av visuell etnografi och med stöd 
av genusteori och semiotik visar studien att elevernas föreställningar om bild 
som ett feminint kodat ämne där man uttrycker känslor leder till könsbundna 
mönster av motstånd som antingen sker öppet eller som ett kamouflerat tillmötes
gående. För pojkar kan det ta form som ett öppet motstånd som syns och hörs i 
klass rummet eller uttryckas genom humor och ironi i visuella lösningar av bild
uppgifter. För flickors del kan det handla om att använda feminint kodade motiv 
som exempelvis hjärtan, leende figurer och blommor. Att kön framträder som ett 
inslag i bilderna blir särskilt tydligt i uppgifter som knyts till den egna personlig
heten eller när eleverna ombeds att uttrycka sig i bild. I både pojkar och flickors 
bilder kan den visuella lösningen av bilduppgiften med andra ord vara en form 
av motstånds handling mot temat genom att de egentligen avslöjar så lite som 
möjligt om sig själva. Samtidigt betonar Wikberg att materialet också visar på 
tvetydigheter och både pojkar och flickor kan positionera sig på olika sätt i sina 
bilder. Hon menar att uppgiftens inramning också spelar roll här, exempelvis 
påverkas arbetet av vilka bilder eleverna har att utgå ifrån, eller hur erfarna 
eleverna är på att framställa bilder.

Att kön visar sig i val av motiv och teman har i studier visat sig vara ett relativt 
beständigt mönster över tid (Duncum, 1997). Att positionera sig själv i bild utifrån 
kön är inte heller avgränsat till enbart barns bilder. Liknande mönster återfinns 
även i vuxnas bildskapande, vilket framkommer i Eva Skåreus (2007) avhandling 
som undersöker digitalt framställda bilder gjorda av blivande bildlärare. Temat för 
lärarstudenternas bildarbete var : ”Att vara lärare” och ”Vem är du som lärare?” och 
Skåreus kombinerar genusteori, semiotik och sociokulturell teori i analysen. Hon 
identifierar två kategorier av hur lärarrollen gestaltas, dels bilder där professionen 
är i centrum för uppdraget och dels där personligheten är i centrum för upp
draget. Det framträder ett tydligare könsmönster i kategorin där personligheten 
ställs i centrum för uppdraget jämfört med bilderna där studenterna förhåller 
sig till yrkesrollen. Skåreus tolkar det som en konsekvens av det saknas ramar för 
gestaltningen, det vill säga att när personligheten ges central roll blir kön en över
gripande struktur att förhålla sig till i avsaknad av andra strukturer. 
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Betydelsen av bilduppgiftens inramning i relation till kön framgår också som 
viktigt i en studie där Tomas Saar (2008) studerar bildundervisning för barn i års
kurs 5. När eleverna gör ett självporträtt och uppgiften ramas in med fokus på visu
ella och perceptuella egenskaper (uppmärksamma färg, form, linjer och så vidare), 
saknas könsmarkörer i bilderna, vilket kan ställas i kontrast till bildarbetet i en an
nan klass där eleverna aktivt skapar normer för att gestalta maskulina och feminina 
kroppar i en bilduppgift där de ska arbeta med kroppens proportioner. Genom 
jämförelser och tal om bilderna skapas en polariserad och normerande bild av 
vad som utgör en feminin respektive maskulin människokropp. I sammanhanget 
begränsar det alternativa gestaltningar för eleverna.

Förutsättningar, traditioner och diskurser i bildundervisning
Som tidigare framgått är bild ett ämne som i hög grad påverkas av samhälleliga, 
kulturella och historiska faktorer. Det är också marginaliserat i skolsystemet på 
olika vis. Redan i slutet på 1980talet beskriver Pettersson och Åsén (1989) hur 
ämnet framträder som avvikande från andra skolämnen. Bild ses som avkopplande 
och mindre fyllt av krav på särskilda prestationer. De hänvisar till Bernstein och 
menar att den historiska utvecklingen i ämnet har lett till ökad grad av osynlighet 
i pedagogiken, då eleven bland annat förväntas ge uttryck för sig själv och sina 
känslor. De beskriver ett ämne som i och med det fria skapandets intåg blev väldigt 
materialtungt och att läraren har stort inflytande över val av ämnesstoff utifrån 
egna intentioner. Ofta hämtas inspiration från andra kollegor, böcker eller lektioner 
från den egna lärarutbildningen. Läromedel har en underordnad roll inom ämnet.

Enligt den senaste nationella utvärderingen i bild (Skolverket, 2015) fram
träder ett liknande mönster i ämnet idag. Dock har den kommunikativa 
diskursen stärkts genom ökad betoning på bildanalys och visuell kultur och det 
bör tilläggas att digital teknik har underlättat letande av material och produktion 
av eget läro medel i ämnet. Bland eleverna lever dock föreställningen om ämnet 
som roligt, annorlunda och avkopplande kvar, med starka drag av diskursen fritt 
skapande. Detta har delvis sin grund i en för skolan dominerande kunskaps syn 
som premierar det talade och skrivna ordet framför bild och multi modala ut
trycksformer. Marner (2005) diskuterar detta i termer av ett vertikalt/hierarkiskt 
medierings begrepp kontra ett horisontellt medieringsbegrepp, där det sist
nämnda har störst didaktisk potential i skolan då det istället för att värdera 



35Tidigare forskning

medieringen snarare sätter fokus på dess funktion : vad kan göras i denna 
mediering? På så vis ställs inte medieringarna mot varandra, utan uppmärk
sammas istället utifrån deras unika kommunikativa förmåga.

Wikberg (2014) identifierar i sin studie två övergripande diskurser i ämnet bild 
utifrån lärare och elevers utsagor om ämnet. För de flesta av eleverna framstår bild 
som ett ämne där eleven uttrycker sig själv, sina känslor, sin personlighet och sina 
åsikter. Detta är vad hon kallar för den individorienterade diskursen om bild, som 
bär tydliga drag av idéerna kring fritt skapande och som också leder till att elever 
uppfattar ämnet som feminint kodat. Bland lärarna och ett fåtal elever framträder 
istället den kommunikationsorienterade diskursen om bild, där ämnet ses som 
angeläget och viktigt för alla, ett ämne där man kommunicerar och lär sig att för
stå och förmedla visuella budskap snarare än att uttrycka sig själv. Denna diskurs 
är dock inte lika företrädd som den andra. Bland eleverna positioneras bildämnet 
som en ytterlighet till ämnen som matematik och svenska och ses som ett mindre 
viktigt och friare ämne än många andra ämnen i skolan. Wikberg (2014) ser också 
att avsaknad av ramar i både bilduppgifter och hela undervisningssituationen har 
betydelse för elevernas könsgörande i ämnet. Tydliga ramar för arbetet ger mindre 
utrymme för inflytande av kön och hon förespråkar därför tydligare struktur och 
progression i ämnet, samt att den kommunikativa diskursen stärks ytterligare.

Även om bildundervisningen i England skiljer sig från svenska förhållanden 
finns det likheter i ämnenas ontologiska grund. En engelsk forskare som studerar 
diskurser inom ämnet bild och design är Nicholas Addison (2003, s. 63) som menar 
att bildundervisning i skolan har ett starkt inslag av praktiskt betonat arbete, 

”making”, där undervisning i konst och design ses som ett andningshål i en i övrigt 
logocentrisk skola. Addison har med utgångspunkt i Bernsteins teorier studerat 
ett aktionsforskningsprojekt där konstkritiker och konstvetare samarbetade 
med lärare i bild och design. Studien visar hur olika värderingar som hör hemma 
inom respektive ämnesdisciplin delvis krockar med varandra, exempelvis upp
fattas konst vetenskapens betoning på kritisk diskussion och analys konkurrera 
med bild ämnets fokus på praktiskt arbete. Trots att skolan har ett demokratiskt 
mål anser Addison att den i huvudsak ägnar sig åt kulturell reproduktion snarare 
än kulturell kritik. Samtal om konst hör framför allt hemma inom den konstve
tenskapliga traditionen, och bereds inte mycket utrymme i bild undervisningen. 
Även om det samtalas om det aktuella bildarbetet under lektionerna brukar 
eleverna värna om sitt fria prat och den sociala frihet som de uppfattar att bildsalen 
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erbjuder dem. Av tradition finns det ett intresse för perceptuella studier och spår av 
expressionistiska koder i ämnet, som bejakar inre bilder och känslor i en modern
istisk anda (Addison, 2003). 

Liknande slutsatser förs även fram av Atkinson (2006) som menar att skolans 
bildundervisning ramas in av diskursen om personlig utveckling i kombination 
med tekniska/hantverksmässiga diskurser och deras associerade praktiker. Det 
personliga uttrycket ses som ett av de viktigaste målen med bild undervisningen 
och förknippas med begrepp som originalitet, autenticitet och unicitet. Detta är en 
föreställning som Atkinson menar hör hemma i en modernistisk diskurs i synen på 
konst och bildundervisning. Både Addison (2003) och Atkinson (2006) anser sam
tidigt att arbetsformerna i bildundervisningen kan främja ett kritiskt och experi
mentellt lärande i kontrast till den faktainlärning som präglar många andra ämnen 
i skolan, förutsatt att ämnet bereds större utrymme. Atkinson förespråkar bland 
annat en mer avslappnad attityd gentemot kriterier och mål styrning, en ”pedago
gik utan kriterier”, som har potential att expandera undervisningen och lämna ut
rymme för konstnärliga processer mot mer obestämda mål (Atkinson, 2017, s. 141).

Målstyrning och neoliberala ideal
Enligt Saar (2005) finns det en övergripande träningslogik i skolan som kan 
utgöra hinder för konstnärliga arbetssätt. Han talar om svag och stark estetik, 
där den svaga är tillbakablickande och gestaltar eller smyckar ett givet kunskaps
innehåll och används för att underlätta exempelvis memorering av fakta, medan 
den starka estetiken istället förändrar eller utforskar ett kunskapsinnehåll och 
därmed öppnar upp för nya sätt att förstå något på. Den senare formen är stund
tals svår att genomföra i skolan. Saar visar exempelvis hur elever gör motstånd 
mot aktiviteter där både mål och redskap är otydliga, då de upplever en form av 
yrsel eller ”epistemologisk otrygghet” (Saar, 2005, s. 104). Elever kan även göra 
motstånd mot aktiviteter de inte ser som en investering för framtiden, vilket inne
bär att kreativa ämnen har ett lågt marknadsvärde i utbildningssystemet. Andra 
elever gör motstånd mot att skolans ramar begränsade elevernas konstnärliga 
ambitioner genom att styra deras skapande mot tydligt uppsatta mål (svag estetik). 
Saar menar att lärare kan möta motståndet dels genom delaktighet när eleverna 
involverar varandra i den skapande processen, dels genom att minska glappet 
mellan konst och kunskap. Han anser att all kunskap har en gestaltande sida och 
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att kritiken mot skolans träningslogik har sin grund i att skolan har en alltför snäv 
kunskapsdefinition. 

Hansson Stenhammar (2015) hävdar att skolans uppgifts och mätkultur 
leder till avestetiserade lärprocesser när kunskapen beskrivs i kvantitativa 
termer. Konstens metoder kan av denna anledning framstå som paradoxala i 
skol kontexten : de ligger visserligen i linje med lärarnas idealbild av vad under
visningen ska åstadkomma, men i praktiken tar ofta ett reproducerande lärande 
i form av automatiserade kunskaper över (Hansson Stenhammar, 2017, s. 177). 
I Linds (2010) och Hellmans (2017) forskning framkommer att dominansen av 
neoliberala ideal i skolan som betonar målstyrning, effektivitet, konkurrens och 
individualisering gör det svårt att arbeta med kreativa processer i undervisningen, 
exempelvis när lärare vill samverka över ämnesgränserna. 

Liknande slutsatser förs även fram av Maria Stam (2016) som i sin licentiat
avhandling undersöker ett filmprojekt i samverkan mellan bild och svenska i års
kurs 8. Intresset i studien riktas mot det mediespecifika berättandet i rörlig bild 
och hur detta ges plats i projektet. Resultatet visar att lärarna i de olika ämnena 
har väldigt olika utgångspunkter och syften i projektet. För svensklärarna fram
träder berättelsen i sin helhet som viktigast att förmedla, medan bildläraren vill 
ge eleverna ämnesspecifika verktyg för att berätta i filmmediet, det vill säga lägga 
större fokus på formaspekter. Verbalspråket ges större vikt än bildspråket i projektet 
som helhet, vilket därmed marginaliserar bildämnet gentemot svenskämnet trots 
ambitionerna att samverka över ämnesgränserna. Sammantaget visar studien att 
det kan uppstå spänningar och motsättningar i ämnesövergripande projekt som 
grundas i bland annat timfördelning, resursfördelning och kunskapsmål i ämnena 
som inte är kompatibla med varandra.

Breddning av ämnesinnehåll – diskursiva spänningar
För bildämnets del kan också breddningen av ämnet, med andra ord införandet 
av nya ämnesinnehåll och metoder hämtade från andra domäner, försvåra bild
lärarens uppdrag. Åtminstone i de fall de utmanar skolans värdehierarkier. I Anna 
J. Widéns (2016) avhandling Bildundervisning i möte med samtidskonst : Bildlärares 
professionella utveckling i olika skolformer synliggörs exempelvis hur bildlärare 
använ der samtidskonst i sin undervisning. Ramfaktorer såsom stora elevgrupper, 
kort undervisningstid och krav på dokumentation och mätbar kunskap begränsar 
vad som går att genomföra i undervisningen. Widén menar att detta kan förklara 
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den uppgiftsorientering som präglar bildundervisningen där lärare hellre adderar 
nya inslag än gör genomgripande förändringar i planeringen, samt åter använder 
uppgifter som upplevs fungera bra i undervisningen (”uppgift” är i många fall 
liktydigt med bildframställning i materialet). Lärare tar ofta in texter från konst
världen, exempelvis genom att visa bildexempel som inspiration, men det behöver 
inte innebära ett intresse för samtidskonstens värden. Widén menar att samtids
konsten intar ett metaperspektiv som ifrågasätter det förgivettagna och olika 
normer, vilket ofta utmynnar i social kritik och en spänning gentemot andra 
institutioner i samhället. Detta försvårar införlivandet i skolan på ett grund
läggande plan då samtidskonsten och dess metoder på olika vis ifrågasätter de 
kvalitetsbegrepp och perspektiv som dominerar i grundskolan. 

Marner och Örtegren (2013) anser att den starka hantverkstraditionen 
inom bild ämnet, som fokuserar på objektet och främjar analoga tekniker, även 
kan begränsa införandet av digitala tekniker och metoder i undervisningen. 
Det handlar med andra ord inte enbart om svårigheter vad gäller lärares digitala 
kompetens eller resurstillgångar, även om dessa är betydelsefulla i samman hanget, 
utan också om ämneskonceptioner och paradigm (Marner & Örtegren, 2013). I en 
studie om hur bildundervisningen i årskurs 7–9 implementerar digitala medier 
har Marner och Örtegren (2014) diskuterat detta utifrån fyra sätt som det kan 
förekomma på : motstånd, addering, inbäddning och digitala mediers dominans. 
Motstånd innebär att bildarbetet i huvudsak genomförs med analoga tekniker. 
Det kan bero på att digital utrustning saknas i klassrummet eller att utrustningen 
är för gammal. Alternativt kan klasserna vara så stora att läraren upplever det 
svårt att arbeta digitalt. Det kan även finnas inställningar hos eleverna att digitalt 
arbete är en form av fusk och bildlärare kan också uppfatta att det digitala ar
betet inte utgör en del av ämnets viktigaste kärna. Marner och Örtegren (2014) 
beskriver det som att ämnet har en helig och en profan del. Dessa begrepp, lånade 
av Émile Durkheim, använder sig Bernstein (2000) av för att förklara hur skol
ämnen hanterar förändrings processer. Det heliga i ämnet är det omistliga, den 
kärna som lärarna starkast förknippar med ämnet, medan det profana kan utgöras 
av exempelvis nya metoder eller nytt ämnes innehåll som potentiellt kan förändra 
ämnets klassificering och/eller inramning.

 I skolor som adderar digitala medier används digital utrustning som vilket 
annat verktyg som helst i bildframställningen. Ofta motiveras användningen av 
digital teknik med att den leder till ökad effektivisering, men digitaliseringen 
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bidrar inte med nya eller andra kunskapsmål i ämnet. Även här kan stora klasser 
utgöra ett logistiskt hinder i implementeringen. I de skolor som har en inbäddning 
av digitala medier påverkas hela ämnet av att det genomsyras av digitaliseringen. 
Det påverkar metoder, kommunikation, lärandemål med mera. Digitala medier 
blir även centrala i bildframställningen. Även vid inbäddning finns det dock 
problem, exempelvis vad gäller bedömning och betygsättning och att tekniken 
ibland leder till att eleven kan framställa en acceptabel bild relativt enkelt och 
snabbt, vilket inte nödvändigtvis gynnar deras lärande. Det var ingen av skolorna i 
Marner och Örtegrens studie som uppvisade digitala mediers dominans. En sådan 
implementering hade inneburit att digitala medier skulle utgöra ämnets viktigaste 
verktyg. Författarna diskuterar detta som en ytterlighet som skulle förändra ämnet 
i grunden och att vi inte då längre kan tala om ett bildämne som det vi har idag. 
De menar att skolan befinner sig i ett paradigmskifte vilket skapar spänningar 
mellan digitala medier och äldre ämneskonceptioner, och att de olika graderna 
av motstånd, addering och inbäddning kan ses som pågående kulturprocesser i 
skolan (Marner & Örtegren, 2014). De anser att det därför är viktigt att lärare ges 
möjlighet att göra de digitala medierna till sina egna för att på så vis övervinna 
hinder och motstånd. Ramfaktorer är således viktiga för att utveckla skolans 
digitala infrastruktur.

Sammanfattande kommentar och min position i fältet
Översikten visar att det finns en hel del forskning om narrativitet och berättande 
bilder som estetiskt objekt inom flertalet discipliner, men vad gäller den bild
didaktiska forskningen finns det en kunskapslucka kring berättande bilder. Flera 
studier som undersöker elevers bildberättande i skolan har valt att fokusera på yngre 
barn i förskola och grundskola eller riktat in sig mot undervisning på gymnasie
nivå. Det finns få studier knutna till formellt organiserad bild undervisning och 
fortfarande relativt lite forskning om bildundervisning i grundskolans senare år. 

Inom det bilddidaktiska fältet finns ett antal studier som belyser bildfram
ställning i bildundervisningen, bland annat med inriktning mot digitalt bild
arbete, kön, identitet och visuell kultur. Att berättande bilder berörs i dessa är en 
naturlig följd av att framställning av berättande bilder är ett centralt innehåll i 
ämnet, men i de flesta av studierna är det inte berättandet i sig som är i fokus för 
undersök ningen, inte heller hur berättandet i första hand kan förstås i relation de 
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förutsättningar och villkor som skapas av undervisningskontexten. Istället riktas 
blicken mot hur bildarbetet exempelvis kan vara ett medel för att konstruera 
identitet, göra kön eller laborera med subjektspositioner.

Etnografiska metoder eller metoder inspirerade av etnografi är flitigt använda 
inom fältet, däremot skiljer sig studiernas teoretiska utgångspunkter åt även 
om många av teorierna är besläktade med varandra. I val av ansats (etnografi) 
och delvis även teori (bildsemiotik) kan min studie inte sägas ha ett nyhetsvärde, 
däremot kan jag konstatera att det är få som använder Bernstein för att analysera 
bild undervisning. 

Ett mönster i den tidigare forskningen är att bildbaserade uttrycksformer 
generellt sett har lägre status än verbalspråkliga berättelser. Det finns också 
föreställningar om att eleverna är mer kunniga i exempelvis digitalt bildarbete 
än de i själva verket är, vilket kan tänkas hänga samman med en föreställning 
om att bilder är enkla och direkta eller att en medievana som konsument per 
automatik gör eleven till en kunnig medieproducent. Elevernas berättande bilder 
betonas också numera främst som kommunikativa och funktionella istället för att 
i huvudsak betraktas som estetiska eller psykologiska uttryck, vilket ligger i linje 
med en allmän utveckling inom de estetiska ämnena. 

Forskningen uppvisar delvis motstridiga bilder av bildundervisningen som en 
arena för personlig utveckling. I studier med poststrukturalistiska, posthuma nistiska 
och multimodala ansatser finns en tendens att vilja lyfta fram bild undervisningen 
som en kontext där eleverna erbjuds möjlighet att laborera, experi mentera och 
utforska flera uttrycks och lärandeformer. Studierna blundar inte för ämnets 
diskursiva begräsningar, tvärtom problematiseras skolans värde hierarkier i dessa 
studier, men det finns ofta en positiv och framåtsyftande drivkraft i dessa studier 
som jag uppfattar grundas i en önskan om att stärka ämnets position gentemot 
andra skolämnen eller en dominerande kunskaps diskurs i samhället i stort. Med 
ett sådant övergripande syfte blir det viktigt att trycka på estetiska ämnens demo
kratiska potential. Samtidigt finns det flera studier som mer uttalat vill synliggöra 
begränsningar, exempelvis i form av könsstrukturer, ramfaktorer eller diskurser, i 
syfte att utveckla förståelse för ämnets etiska och didaktiska utmaningar. 

Utöver skillnader i perspektiv måste resultaten även tolkas utifrån studiernas 
avgränsningar, då barn och elever i skolans yngre år eller i gymnasiet har andra 
förutsättningar för bildarbetet än inom den obligatoriska och formellt organiserade 
bildundervisningen i grundskolans senare år. Beroende på studiernas inriktningar 
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presenteras olika slutsatser om exempelvis betydelsen av uppgifters inramning 
eller i vilken grad och hur elevernas egna erfarenheter bör ta plats i ämnet. Detta 
motiverar en studie som undersöker hur ämnet klassificeras och hur undervis
ningen ramas in, samt vilka konkreta konsekvenser det får för elevernas bildbe
rättande i grundskolans senare år. Bernsteins begrepp ger nya ingångar till frågor 
som ännu står obesvarade kring bildämnets didaktik och synliggör aspekter i bil
dundervisningen som inte har fokuserats i så hög grad i tidigare forskning.



42 Bilder som berättar 



43Teoretiska utgångspunkter

Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel beskrivs inledningsvis Basil Bernsteins teorier som utgör studiens 
övergripande teoretiska ramverk. Bernsteins teorier och begrepp ligger till stor 
del till grund för analysen av bildundervisningen i studiens första resultatkapitel. 
Därefter redogörs för de bildsemiotiska och narratologiska begrepp som används 
i analysen av elevernas bilder i studiens andra resultatkapitel. Genomgången av 
bildbetydelser och bildberättande syftar även till att fördjupa förståelsen för vad 
som utmärker berättande i bild.

Bernsteins kodteori
Bernsteins teoribygge innehåller många begrepp och utvecklades under lång tid 
(Moore, 2013). Hans arbete kännetecknas också av en tidlös öppenhet. Bernstein 
drevs främst av att lösa problem och identifiera nya problem, snarare än att leverera 
slutsatser eller en sammanhållen teori (Moore, 2011). Durkheims starka inflytande 
på Bernsteins verk ledde till att han inledningsvis blev missförstådd. Under 
1960-talet och i början av 1970-talet positionerades Durkheim som en konservativ 
strukturalist inom social teori, främst i anglosaxiska länder (Moore, 2011). Bernstein, 
som närmade sig Durkheim från antropologiskt håll, förstod dock Durkheim på 
ett radikalt annorlunda vis och fann ingångar som kunde informera hans djupa 
intresse för komplicerade socialiseringsprocesser (Moore, 2011). På senare år har 
hans arbete också fått upprättelse och väckt förnyat intresse bland forskare inom 
en rad fält och länder (Frandji & Vitale, 2011). 
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En drivkraft i Bernsteins arbete var att analysera klass och hur utbildningssystem 
reproducerar samhällets normer och värderingar. För Bernstein (2003) är skolan 
samhällets viktigaste instrument för social inkludering och social kontroll i det 
att skolan förmedlar samhällets kunskapsbas och demokratiska värden. Bernsteins 
teorier kring differentiering och isärhållande av exempelvis olika skolämnen 
är av relevans för bildämnet, både vad gäller ämnets status i relation till andra 
skolämnen och inom ämnet som sådant, där nya kunskapskrav skapar spänningar 
mellan olika ämnestraditioner. 

Bernsteins begrepp gör det möjligt att diskutera hur tillgång till kunskap 
medieras via ämnet och görs tillgänglig för eleverna. Det är dock viktigt att poängtera 
att hans teorier inte ska ses som deterministiska, även om han har influerats av 
Durkheim. Bernstein tillhandahåller snarare en förståelse av under visning som en 
verksamhet som inte enbart reproducerar utan även erbjuder en form av avbrott, 
en plats för att tänka det som ännu inte tagit form, vilket Moore (2013) menar är 
ett inneboende värde i undervisning. Som jag tolkar Bernstein är människor aktiva 
subjekt som kan förändra de sammanhang de ingår i, även om de påverkas eller 
influeras av strukturer som exempelvis traditioner, trosuppfattningar, ideologiska 
uppfattningar eller materiella omständigheter (Bernstein, 2000).

Klassifikation, inramning och pedagogisk diskurs
Med sin kodteori analyserade Bernstein hur kontroll och symbolisk makt 
organiseras i skolans verksamhet. Med begreppet klassifikation (classification) 
under söker han makt genom graden av klassifikation mellan olika kategorier och 
roller i skolan (Bernstein, 2000). Det kan röra sig om olika skolämnen, rollen 
som lärare eller elev, könsroller eller olika kunskapsformer. Kategorier känne-
tecknas av att de är specialiserade och har igenkänningsregler (recognition rules) 
som gör det möjligt att identifiera deras utmärkande drag, det vill säga vad de 
har för identitet som skiljer dem från andra kategorier (Bernstein, 2000, s.17). 
Makt uttrycks genom förhållandet mellan kategorier och hur tydligt avgränsad 
respektive kategori är. En stark klassifikation innebär tydliga gränser, exempel-
vis i form av hierarkiska roller mellan lärare och elev, medan svag klassifikation 
innebär att gränserna är vaga, exempelvis om läraren har en mer jämställd och 
personlig relation till sina elever.

Begreppet inramning (framing) handlar om hur den sociala interaktionen i en 
pedagogisk praktik regleras. Det berör med andra ord de kommunikations- och 
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lärprocesser som lärare och elever dagligen är involverade i, samt vem som har 
kontroll över undervisningens innehåll, form och genomförande. Vad som får sä-
gas och hur det får kommuniceras i den pedagogiska kontexten är ett exempel 
på inramning, liksom kontroll över urval, tidsanpassning/tempo, organisation, 
samt kriterier för kunskapsvärdering (Bernstein, 2000, s. 12). Realisationsregler 
(realisation rules) bestämmer hur olika meningar och innebörder skapas och görs 
tillgängliga. En stark inramning innebär att läraren har stor makt att bestämma 
och eleverna har litet inflytande, medan svag inramning ger eleverna inflytande 
över undervisningens form, innehåll och genomförande (Bernstein, 2000). 

En synlig pedagogik, där maktrelationerna är explicita och undervisningen har 
en stark klassifikation och inramning, kännetecknas av en opersonlig pedagogik 
med tydligt uppsatta kriterier. Det är elevernas synbara prestation som bedöms 
i relation till kunskapskraven och arbetet regleras både i skolan och hemmet 
genom krav på självstudier. Explicita regler behöver dock inte innebära en 
avsaknad av outtalade regler, eller att alla elever uppfattar reglerna i lika hög grad 
(Bernstein, 2003). I kontrast till detta kan undervisning som har svag klassifikation 
och inramning verka progressiv och demokratisk, men den kan samtidigt leda 
till vad Bernstein (1977) kallar för osynlig pedagogik. Eleverna blir då sårbara för 
kontroll genom att deras värderingar och åsikter efterfrågas i den pedagogiska 
praktiken. Undervisningen betonar inre kvaliteter hos eleven i genomförandet 
(emotionella, kognitiva, språkliga förmågor och grad av motivation). Otydlighet 
kring riktlinjer, tempo och bedömningskrav kan göra det svårt för vissa elever att 
förstå vad som räknas som legitim kunskap i ämnet. Det vill säga, läraren kan i 
själva verket ha stor grad av kontroll och elevernas inflytande kan vara skenbart. 

Den pedagogiska diskursen beskriver Bernstein (2000, s. 31) som en regel eller 
princip som består av två sammanflätade diskurser. Den regulativa diskursen 
(regulative discourse) handlar om förväntningar på uppförande, beteenden och 
moral, eller normer och värderingar som ligger inbäddade i vad eleverna ska lära 
sig. Undervisningsdiskursen (instructional discourse) i sin tur, innefattar urval, 
ordningsföljd, tempo och kriterier.1 Den regulativa diskursen är alltid överordnad 
undervisningsdiskursen, även vid olika grad av inramning. För att kunskapen 

1 Två av Bernsteins begrepp, instructional discourse och pedagogi device, tycker jag är svåröversatta. Jag utgår från 
Hjelmér (2012) som översätter instructional discourse till undervisningsdiskurs. Vad gäller begreppet pedagogic 
device översätter jag det till pedagogisk inrättning, då jag tycker att ord som apparat eller anordning ger en starkare 
mekanisk association än engelskans device.
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ska vara tillgänglig för eleverna måste de känna igen och ha erfarenhet av de 
realiseringsregler och igenkänningsregler som är invävda i den pedagogiska 
diskursen (Bernstein, 2000). Bernstein betraktar den pedagogiska diskursen som 
en rekontextualiserande princip, inte en diskurs i sig själv även om principen 
ger upphov till en specialiserad diskurs. Som princip menar han att den 
reglerar hur andra diskurser ska relateras till varandra på ett ändamåls enligt vis. 
Den omorganiserar och cirkulerar diskurser :

Pedagogic discourse is constructed by a recontextualising principle which selec-

tively appropriates, relocates, refocuses and relates other discourses to constitute 

its own order. In this sense, pedagogic discourse can never be identified with any 

of the discourses it has recontextualised. (Bernstein, 2000, s. 33)

Med detta menar Bernstein att den pedagogiska diskursen inte är samma sak 
som diskursen den förmedlar. Den är exempelvis inte matematik eller historia 
utan genererar en specialiserad diskurs i det pedagogiska sammanhanget. Enligt 
Bernstein skapar den pedagogiska diskursen påhittade och medierade diskurser i 
skolan. Som exempel nämner han hur snickeri rekontextualiseras till att bli ämnet 
träslöjd : ”here was a transformation of a real discourse called carpentry into an 
imaginary discourse called woodwork” (Bernstein, 2000, s. 33). 

Sammantaget skapar förhållandet mellan inramning och klassifikation det 
som Bernstein (1977) benämner som skolans budskap, dess pedagogiska kod. 
Koden kan förstås som en bakomliggande logik som reglerar vad som räknas 
som meningsfulla innebörder och hur dessa realiseras, utvärderas och bedöms i 
skolan. Koden legitimerar viss kunskap och exkluderar annan. Koden förmedlas 
och integreras outtalat och upplevs i regel som självklar och objektiv, varpå 
deltagare i en pedagogisk kontext kan vara omedvetna om den symboliska makt 
som reglerar principerna bakom koden (Bernstein, 2003). Exempelvis uppfattas 
kursplanens mål, innehåll och bedömningskriterier som legitima urval. Det är 
inte säkert att deltagarna problematiserar, eller ens inser, att kursplanen avspeglar 
samhällets dominerande ideologi. 

Den pedagogiska inrättningen
Bernsteins utvecklar i sina senare arbeten en modell över den pedagogiska disk-
ursens system som han kallar den pedagogiska inrättningen (pedagogic device) .   
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Den illustrerar hur social arbetsdelning reproduceras på olika nivåer i utbildnings-
systemet (Bernstein, 2000, s. 25). Reproduktionen rör sig genom olika fält : 
produktions arenan, rekontextualiseringsarenan och reproduktionsarenan. Dessa 
begrepp kan användas för att beskriva vad som väljs ut som relevant kunskap, 
förmåga eller kompetens ur en viss disciplin för att sedan omformas till ett skol-
ämne. Kunskap från en produktionsarena rekontextualiseras till en pedagogisk 
diskurs; ett specifikt skolämne (Bernstein, 2000). Modellen kan därför användas 
för att undersöka och försöka förstå varför framställning av berättande bilder tar 
form som kunskapsinnehåll på ett visst vis i bildämnet.

I många skolämnen produceras kunskap framför allt på universitetsnivå för 
att sedan rekontextualiseras till skolämnen. Bildämnet hämtar däremot stoff från 
både akademiska discipliner (exempelvis pedagogik, konstvetenskap, medie-
vetenskap) och fält som inte är akademiska eftersom ämnet har en stark konst- 
och hantverkstradition. Ett urval sker av vilken kunskap som ska lyftas in i ämnet. 
En pedagogisk diskurs skiljer sig tydligt från diskurser i produktionsfältet genom 
att den styrs av principer från flera håll, exempelvis principer för uppförande 
i undervisningssituationen eller diskurser kring bedömning. I reproduktions-
arenan, klassrums praktiken, bedöms elevernas prestationer sedan i enlighet 
med utvärdering sreglerna. Här avgörs vad som räknas som legitim kunskap och 
beroende på elevernas tidigare erfarenhet från hem och skola har de varierande 
förmåga att uppfatta reglerna inom den pedagogiska diskursen (Bernstein, 2000). 

Horisontell och vertikal diskurs
För att belysa olika kunskapsformer både inom och utanför skolan har Bernste-
in (2000, s. 155) utvecklat begreppen horisontell och vertikal diskurs (horizontal 
and vertical discourse). Den horisontella diskursen kännetecknas av att den är 
vardaglig, kontextbunden, muntlig och segmenterad, det vill säga att kunskapen 
som förmedlas inom diskursen inte behöver bygga vidare på annan kunskap. Den 
är lokal och bärs upp inom exempelvis en grupp, som familjen eller ett kompis gäng, 
och kunskapen lärs i regel ut ansikte mot ansikte. Bernstein beskriver att lärpro-
cessen inom denna diskurs, till skillnad från organiserad pedagogik, är begränsad 
till situationen eller kontexten där den ska användas (Bernstein, 2000, s. 159). Det 
kan till exempel handla om att lära sig att knyta skorna eller delta på en middag. 
Processen varar inte längre än tillfället då den genomförs, eller repeteras till dess 
personen behärskar den kunskap som behövs. Det är sällan kunskapen bedöms 
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utifrån på förhand uppställda kriterier utan det handlar mer om att tillägna sig 
allmän kompetens, vilket dock inte ska likställas med att den horisontella diskur-
sen saknar värdeladdningar och normer. 

Kunskaper inom den vertikala diskursen är i sin tur systematiskt organiserade, 
oberoende av kontexten, abstrakta och bygger vidare på befintlig kunskap. 
Bernstein (2000) beskriver skillnaden mellan vertikal och horisontell diskurs 
som att den horisontella integrerar relationen mellan segment och kontext 
(att kunskapen är knuten till sammanhanget), medan den vertikala integrerar 
mening, det vill säga att den består av specialiserade och symboliska strukturer 
av uttalad kunskap som lärs ut genom att kunskapen länkas samman med annan 
kunskap i en hierarkisk ordning. 

Två olika kunskapsformer ryms inom den vertikala diskursen, en hierarkisk 
kunskapsstruktur, som är kännetecknande för exempelvis naturvetenskaperna, 
samt en horisontell kunskapsstruktur, som återfinns inom samhälls vetenskap 
och humaniora (Bernstein, 2000). Den horisontella kunskapsstrukturen består 
av parallella och specialiserade språk, något som enligt Bernstein (1999) kan 
resultera i att sanning (det legitima och rätta) ”is a matter of acquired ’gaze’” (s. 165). 
Det finns exempelvis inget facit för hur en bild kommunicerar. Eleven måste lära 
sig att förstå hur olika bilder kommunicerar olika slags budskap beroende av sitt 
sammanhang. Detta kräver ett annat upplägg på studierna än om kunskapen 
organiseras hierarkiskt där olika led bygger på varandra.

Horisontella och vertikala diskurser innebär stora skillnader i hur elever 
tillägnar sig kunskap, där den horisontella innebär ett mer informellt lärande där 
eleven kan liknas vid en lärjunge som övar upp kunskapen som visas/demonstreras 
av den som lär ut medan lärandet i den vertikala diskursen är explicit och förklaras 
av experter (Moore, 2013). Enligt Bernstein (2003) kan barn som kommer från hem 
där den vertikala diskursen inte förekommer i så stor utsträckning ha svårare att 
lära sig de realisationsregler som gäller i skolan. Det betyder inte att skolan för 
den sakens skull ska överge den vertikala diskursen till förmån för en horisontell, 
snarare blir uppdraget att underlätta för elever att kunna tillägna sig den vertikala 
diskursen för att få tillträde till båda diskurserna.

I relation till bildämnet är teorin om vertikala och horisontella diskurser intressant 
eftersom ämnet historiskt sett har byggt mycket av sin kunskaps bas på beprövad 
och handli¬ngsburen erfarenhet snarare än akademiska discipliner (Marner, 2005). 
Bildämnet har dock gradvis blivit mer akademiserat (Skolverket, 2015), vilket jag 
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menar främjar den vertikala diskursen i ämnet. Idag innehåller ämnet fortfarande 
många inslag av horisontell diskurs, men som skolämne är det ändå främst den 
vertikala diskursen, men med en horisontell kunskapsstruktur, som eleverna möter 
i bildundervisningen.

Bildbetydelser och bildberättande 
I avhandlingens inledning definierar jag en berättelse som situerad och att den 
berättar om ett subjekt som befinner sig i en berättelsevärld där vissa händelser 
inträffar och berättelsen delger erfarenheten om hur detta upplevs. Jag konstate-
rade dock att berättande i bild skiljer sig från verbalt berättande. Exempelvis kan 
det vara betraktaren som skapar berättelsens temporalitet med stöd i de tecken 
som finns i bilden. Det kan även vara så att berättelsens subjekt inte visas i bild 
utan befinner sig utanför bildens ram.

I detta avsnitt ges en teoretisk beskrivning av bildberättande och de bild-
semiotiska och narratologiska begrepp som används för att analysera studiens bild-
material. Jag intar en pragmatisk hållning i analysen, där jag använder de begrepp 
jag finner produktiva i relation till respektive bild och bilduppgift. I metodkapitlet 
och det andra resultatkapitlet, som handlar om elevernas berättande bilder, finns 
beskrivningar av hur analysprocessen har gått till. 

Bildsemiotik
Semiotik, som har sin grund i lingvistisk teoribildning, är läran om tecken och hur 
människor kommunicerar med hjälp av tecken (Sonesson, 1992). Bild semiotik, 
i sin tur, är en vidareutveckling av semiotik som studerar hur olika tecken skapar 
mening i en bild och hur bilden kan tolkas på olika sätt beroende på den sociala och 
kulturella kontext den befinner sig i (Marner, 1999). Den bild semiotiska analysen 
tar sin utgångspunkt i livsvärlden, som utgör ett grundläggande betydelse lager.2 
Med det menar Sonesson (1992) att vi befinner oss i livsvärlden och därför inte kan 
skilja den från vad vi kallar verkligheten, eller skilja verkligheten från kulturen. 
Marner (1999) beskriver det som att vi upplever världen med våra sinnen, men verk-
ligheten är redan tolkad och vi är inskolade i den. På så vis är vi, om än vi upplever 

2  Begreppet livsvärld har sitt ursprung i fenomenologi. Jag väljer här att använda begreppet i beskrivningen av bild-
semiotik eftersom det används av mina primära källor. Med det sagt anlägger den här studien inte ett fenomeno-
logiskt perspektiv.
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världen egocentriskt, samtidigt del av en större helhet, ett större semiotiskt system 
som skapar betydelse (Marner, 1999). 

De värderingar och föreställningar som finns i ett samhälle kommer till uttryck 
i människors bilder och bruk av tecken (Rose, 2016). En bild kan därför betraktas 
som en utsaga präglad av en tid, plats och kultur, vilket också gör det möjligt att 
analysera den diskursivt (Rose, 2016; Skåreus, 2007). Till exempel har bilderna i 
den här studien producerats inom ramen för grundskolans bildundervisning, med 
en uttalad målsättning att eleverna ska berätta om egna erfarenheter, åsikter och 
upplevelser. Det innebär att bilderna både berättar om ett ämne som eleven valt 
ut, färgat av elevens livserfarenhet och föreställningar, och om den ideologi som 
genomsyrar undervisningskontexten. I detta avseende kan den bildsemiotiska 
analysen vara givande, då den gör det möjligt att studera bildens tecken och deras 
respektive meningsskapande funktion (Sonesson, 1992). 

Bild och teckentyper
Bildsemiotiken studerar med andra ord relationen mellan tecken och betydelser 
och hur mening uppstår, det vill säga hur verkligheten tar form och förmedlas 
till människan (Marner, 1999). När vi tittar på en bild kan vi dels se den som ett 
föremål, exempelvis ett papper med streck eller fläckar på, dels som ett tecken 
där vi med hjälp av vår fantasi uppfattar strecken och färgfläckarna som figurer, 
miljöer och rumslighet. Sonesson beskriver ett tecken som när vi ser ”något som 
någonting annat än vad det omedelbart är” (Sonesson, 1992, s. 14). Han menar att 
ett tecken är en förening av ett uttryck (ex. färgfläckar ordnade på ett visst vis) 
och ett innehåll (ex. en hund). Tecknet refererar till en hund, men det är inte en 
hund. Ett tecken skapar på så vis distans till omedelbarheten i livsvärlden, då det 
hänvisar till något som den själv inte är (Marner, 1999). 

Föreningen av uttryck och innehåll utgör bildens piktorala skikt (Sonesson, 
1992). Det är här det uppstår en illusion av verkligheten, att vi kan se vad bilden 
före ställer. Men en bild får även betydelse från det plastiska skiktet, som består av 
dess färger, form och materialitet, det vill säga de egenskaper vi uppmärk sammar 
när vi betraktar bilden som ett ting. Det plastiska skiktet kan erfaras separat från 
vad bilden föreställer. Det har ett eget innehåll som är betydelsefullt för vår upple-
velse av bilden. Exempelvis kan färger och former förmedla stämningar och väcka 
känslor hos betraktaren (Marner, 1999; Skåreus, 2007). I bildanalysen kan det vara 
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givande att först beakta de två skikten som separata, för att sedan i tolkningen väva 
samman dem till en helhetsupplevelse av bilden.

Inom bildsemiotiken talar man om tre teckentyper : ikoner, index och konven-
tionella tecken. Bilden av en hund är ett ikoniskt tecken – uttrycket liknar på en 
eller annan punkt dess innehåll, i det här fallet en hund. Ikoniska tecken är med 
andra ord avbildande. Ett index, däremot, är ett tecken som är identiskt med sitt 
innehåll och även refererar till något utöver tecknet. Index syftar på något annat 
än sig själv, antingen för att det är eller har varit en del av något eller befinner sig 
eller har befunnit sig i närheten av det som den refererar till (Marner, 1999, s. 23). 
Ett vanligt exempel på ett index är rök, som pekar mot en eld. Eller fotspår i snö, 
som betyder att någon har gått i snön. Med hjälp av vår erfarenhet skapar vi ett 
samband mellan tecknet och det tecknet refererar till, trots att det inte visas i 
bilden. Ett pekande mot något i en bild (med fingret, en pil, ett vapen) är ett per-
formativt index för det som det pekas mot. Ett konventionellt tecken, i sin tur, 
har ingen annan relation mellan uttryck och innehåll än den vi kommit överens 
om och lärt oss (Sonesson, 1992). Ett ord är således ett konventionellt tecken, då 
själva ordet med sina bokstäver inte liknar sitt innehåll. Andra exempel är grafiska 
tecken som exempelvis logotyper eller vägskyltar. 

I en bild finns vanligtvis många av dessa teckentyper och kombinationer av 
teckentyper, vilket gör bilden mångfacetterad och ibland svårtolkad. Ett och 
samma bildtecken kan ha flera betydelser och ibland kan det även stå för något 
utöver det som avbildas, något som vi förknippar med det avbildade. Ett sådant 
ikoniskt tecken kallas för symbol. Sonesson (1992, s. 168) tillskriver symbolen vissa 
indexikala egenskaper, eftersom symbolens uttryck relaterar till en abstrakt egen-
skap som får tjäna som dess innehåll. Ett exempel på en symbol som flera elever i 
studien använder i sina bilder är en regnbåge. Regnbågen illustrerar även hur ett 
bildtecken kan inrymma flera teckentyper. Regnbågen är ikonisk då den avbildar 
en fysisk regnbåge. Den är även konventionell i elevernas bilder i bemärkelsen att 
den ofta är stiliserad med renodlade färgfält och över drivet rundad form, ibland 
även med konturlinjer mellan färgfälten. Detta bygger på en kulturell överens-
kommelse om hur en bild av en regnbåge ska se ut. Regnbågen och regnbågsfär-
gerna förknippas också med hopp och HBTQ-rörelsens värderingar, vilket gör den 
till en symbol för dessa egenskaper. 
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Indexikalitet och bildens olika rum
Vår förståelse av den varseblivna världen utgör grunden för vår förståelse av bilder. 
Men den varseblivna världen är ett sammanhang där allting gränsar till något annat 
och utgör en del av något som leder vidare till något annat. Bilden kan omöjligt 
skildra alla dessa kopplingar. Sonesson skriver följande om bilden :

Bilden kan bara fragmentariskt återge dessa varseblivningssamband. Den är själv 

som föremål betraktad ett fragment ur ett större varseblivet sammanhang. Vad 

som förbinder bilden med varseblivningsvärlden är alltså inte bara att den stund-

tals liknar föremål utanför bilden : det är också de mångfaldiga länkar som bilden 

har kvar och själv skapar till sådant som kan ses samtidigt med bilden, det som 

tidigare kunde ses i samband med bilden eller det avbildade, eller det som i fram-

tiden kan komma att varseblivas tillsammans med denna. (Sonesson, 1992, s. 171)

Vår förståelse av bilden och vår förmåga att se samband, eller förvänta oss vissa 
samband, bygger således på våra erfarenheter. Om vi endast ser ett huvud i bild 
föreställer vi oss resten av personens kropp utanför bilden. Ser vi en bild på en 
kopp kaffe kan vi föreställa oss hur kaffet doftar. Denna relation mellan något som 
finns i bilden och det vi föreställer oss som en förlängning av bildens tecken kallas 
för indexikalitet. I bilden finns med andra ord sekundära betydelser som fungerar 
indexikaliskt och är baserade på närhet eller del/helhet (Marner, 1999). 

Om man vill berätta något i en stillbild blir bildens indexikalitet särskilt 
betydelsefull. Marner beskriver det som att varje bild är ”indexikaliskt kopplad 
till det rum som kan tänkas omge det utsnitt som varje bild är, men även den 
tänkta verkliga värld som omger bilden” (Marner, 1999, s. 28). Huvudet, vars kropp 
vi inte ser, hänvisar indexikaliskt till kroppen utanför bilden. Om huvudet tittar 
rakt mot mig som betraktare är blicken också en hänvisning till mig och det rum 
jag befinner mig i när jag ser på bilden. Mycket av bildens narrativitet, exempelvis 
dess temporalitet, uppstår genom betraktarens förmåga att skapa samband mellan 
det som avbildas och det som föreställs utanför bilden eller innan eller efter det 
ögonblick som skildras i bilden. För att kunna analysera dessa relationer talar man 
inom semiotiken om bildens olika rum. 

Det första rummet utgörs av den yta (själva pappret eller duken med färg fläckar) 
där bilden endast uppfattas som ett föremål och kallas för avbildningsrummet 
(Sonesson, 1992, s. 183). Det avbildade huvudet eller kaffekoppen i exemplen ovan 
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befinner sig istället i det avbildade rummet, vilket är den plats där illusionen uppstår 
(Sonesson, 1992). Det rum som vi föreställer oss som en förlängning av bilden kallas för 
det referentiella rummet. Marner beskriver det referentiella rummet på följande vis : 

Det referentiella rummet är alltså mer än det avbildade rummet; ett rum som 

man framsuggererar eller kan föreställa sig i fantasin. Det referentiella rummet 

är vad som finns bakom de delar av tingen som visas i det avbildade rummet, men 

också saker som vi kan föreställa oss utanför bildens ramar. Det är också färg, ljud, 

lukt och rörelser etc., det som saknas i en bild. I det referentiella rummet finns 

också en referentiell tidsdimension på så sätt att vad som föregår och kommer 

efter tidsut snittet kan läggas till bilden. (Marner, 1999, s. 27)

Utöver dessa rum finns det rum som är den direkta förlängningen av avbildnings-
rummet, exempelvis bildens ram eller väggen som bilden är upphängd på. Detta 
kallas för ramrummet. Avslutningsvis har vi det rum som bilden betraktas 
i, exempelvis en konsthall eller ett vardagsrum. Detta är avbildbarhetsrummet 
(Sonesson, 1992). Alla dessa rum är viktiga för bildens betydelse, fast på olika vis 
(Marner, 1999). I min analys av elevernas bilder har jag främst intresserat mig för 
relationen mellan det avbildade rummet och det referentiella rummet. 

Narrativitet och berättande i bild
Som framgått ovan utgör relationen mellan bildens olika rum och bildens 
indexikala egenskaper viktiga verktyg i bildberättande. I sin avhandling belyser 
Magnusson (2005) bildmediets berättande egenskaper på följande vis : 

En bild uppfattas gärna som direkt, icke-berättad. Så är inte fallet, även en bild 

är medierad, och jag menar att även en bild kan berätta – förmedla en historia 

via ett medvetande, en berättare – genom att gestalta. Det som skildras utspelar 

sig dock, på grund av bildens karaktär, i princip alltid här och nu, direkt i presens 

framför läsarens ögon. Detta påverkar åtminstone en enskild bilds narrativa 

förutsättningar. (Magnusson, 2005, s. 31) 

Magnusson (2005) nyanserar sedan den beskrivning av stillbildens begränsningar 
som framträder i Ulla Rhedins Bilderbokens hemligheter (2004, s. 34), exempelvis 
att bilden inte kan uttrycka orsak-verkan, inre mentala processer, villkor och 
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simultana tidsförlopp, upprepningar eller vanor. Enligt Magnusson (2005) kan 
flera begränsningar rörande simultant tidsförlopp och orsak-verkan reduceras 
vid användandet av flera bilder (exempelvis serier) och i en stillbild kan man 
infoga flera bilder i en och samma bild, exempelvis i form av simultan succession 
(att skildra flera moment av ett förlopp i en enda bild). Vidare skriver hon att 
problematiken med att skildra ett annat modus, exempelvis att något är drömt, 
kan kringgås genom att använda olika stilar i bilden (även om det dock finns vissa 
begränsningar i tydligheten här). Det är även möjligt att uttrycka perspektiv genom 
värdeperspektiv (det viktigaste i bilden är störst i bild och/eller centralt placerat) 
eller subjektivt genom fågel- eller grodperspektiv. Hon avslutar resonemanget 
med att konstatera att bilden har en rad verktyg till sitt förfogande för ett effektivt 
berättande, som färg, symboler, visuella konventioner. Hon menar att betraktaren 
tolkar objekt i relation till varandra och fogar sedan samman informationen som 
ges med tidigare erfarenheter av verkligheten och andra fiktioner, vilket leder till 
att en avbildad ”pågående handling representerar hela handlingen som vi känner 
den” (Magnusson, 2005, s. 32). Sonesson (1992) och Marner (1999) beskriver det 
suggererade tidsperspektivet på liknande vis : bilden utgör ett fruset ögonblick, 
men betraktaren skapar temporalitet genom att föreställa sig tids- och händelse-
förloppet baserat på vår erfarenhet från livsvärlden. 

Men narrativitet i bild behöver inte enbart uppstå som en förlängning av det 
avbildade rummet. Bildmakaren kan även, som Magnusson (2005) beskriver, 
gestalta flera skeenden i samma bild eller skapa temporalitet genom en serie 
av bilder. Sonesson (1988, s. 5) beskriver narrativitet i bild i fem kategorier. I en 
(i) statisk bild saknas en koppling till ett vidare händelseschema. I en (ii) indirekt 
temporal bild uppstår narrativiteten som i exemplet ovan. Bilden skildrar en 
händelse, ofta ett pregnant ögonblick, i ett känt händelseförlopp. Betraktaren 
fyller på egen hand i vad som kan ha föregått eller kommer efter det ögonblick 
som visas i bilden. I en (iii) flerfasbild, det som kallas simultan succession inom 
konst vetenskap, skildras istället flera faser av samma händelse i en och samma 
bild. Narrativitet kan även uttryckas som en (iv) temporal grupp, där ett antal 
statiska bilder hålls ihop av ett gemensamt tema, som i ett seriealbum exempelvis. 
Slutligen har vi en (v) temporal serie, som utgörs av rörliga bilder, som film. 
Bilderna övergår då i varandra i ett kontinuerligt flöde (Sonesson, 1988).
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Bildens retorik och intertextualitet
Att vi kan se samband mellan det avbildade och dess förlängning i det referentiella 
rummet beror med andra ord på att vi använder oss av mentala scheman över 
förväntade tidsförlopp och rumsbildningar i livsvärlden (Marner, 2009). Det vill 
säga att vi kategoriserar händelser och förväntar oss vissa händelsemönster baserat 
på vår erfarenhet av världen. Men bilder innehåller också retorik, där bildmakaren 
på olika vis bryter med det förväntade för att skapa en retorisk effekt. Genom att 
kombinera bilder och laborera med olika bildelement på ett normbrytande vis går 
det retoriskt att styra betraktarens uppmärksamhet (Marner, 2009).

Sonesson (1992) belyser fyra dimensioner av retorik i bilder : integration, likhet/
opposition, fiktionsgrader och kategoriretorik. Integration handlar om att föra 
samman oväntade föremål med varandra på ett sätt som bryter mot vår erfarenhet 
av världen. Den kan exempelvis ske genom att byta plats på förväntade bild element, 
eller föra samman bildelement som inte hör ihop. Till och med avsaknad av ett 
förväntat bildelement, exempelvis att avbilda en kropp utan huvud, räcker för att 
skapa denna retoriska effekt (Marner, 2009). 

Dimensionen likhet/opposition uppstår genom graden av likhet eller oppo-
sition mellan delar i retoriken. Det kan röra sig om att skapa större likhet än 
förväntat mellan exempelvis olika bildelement eller verkliga föremål och målade 
föremål. Det vill säga att uppmärksamma att föremål som är olika på piktoral nivå 
har mer gemensamt än väntat i det plastiska skiktet, vilket är ett vanligt grepp 
inom modernismen (Marner, 2009). Opposition handlar istället om att antingen 
föra samman delar som hör ihop fast i fel ordning eller att sammanföra aspekter 
som kulturellt uppfattas som motstående i samma bild, som exempelvis godhet/
ondska, liv/död, natur/kultur och så vidare. 

Retorik genom fiktionsgrader handlar om att skapa spänning genom det som 
visas och det som suggereras, eller genom att föra samman något som är verkligare 
än bilden, som ett riktigt föremål, med bildens avbildade föremål i exempelvis ett 
collage (Marner, 1999). Det kan även handla om att bilden avbildar andra bilder, 
vilket gör det möjligt för betraktaren att röra sig mellan olika fiktions grader i 
bilden. En bild kan även referera till andra bilder. Allmänt betraktas detta som 
intertextualitet mellan ett verk och andra verk, där verk på ett sammanflätat 
sätt citerar andra verk och därmed överför betydelser från ett verk till ett annat 
(Kristeva, 1966/1986). I bild kan detta ske genom att konstverket parafraserar 
ett annat verks stil, tema, komposition och så vidare. För att parafrasen ska vara 
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verksam som parafras krävs dock att betraktaren är bekant med det verk som 
parafraseras, så att det uppstår en relation mellan originalverket och parafrasen.

Kategoriretorik, den sista dimensionen, handlar om retorik mellan olika 
konstruktions-, funktions- och cirkulationsarter. Konstruktionsarten handlar 
om sättet som bildtecknet är uppbyggt, funktionsarten berör bildens avsedda 
effekt och funktion, exempelvis om det rör sig om en reklambild, dokumentär-
bild med mera, och cirkulationsarten är hur bilden är tänkt att nå sin mottagare 
(Sonesson, 1992). Retoriken skapas genom att bryta med förväntningar som är 
förknippade med bilder inom exempelvis skilda funktionsarter eller cirkulations-
arter. Om reklambilden exempelvis flyttas in i konstmuseet eller konstbilder visas 
på reklampelare uppstår en retorisk effekt där betraktaren tvingas möta bilden på 
ett sätt som bryter mot dennes förväntningar. 

I studiens bildmaterial förekommer en del retoriska grepp och bilderna är ofta 
intertextuella, ibland genom att eleverna parafraserar eller genom att de refererar 
till kända genrer och motiv från den visuella kultur som de möter utanför skolan.

Tema/rema
I analysen av elevernas berättande bilder har det varit centralt att ställa frågan 
vad bilden handlar om, det vill säga vad som utgör dess tema. Temat i en bild 
är inte samma sak som vad som direkt avbildas. Sonesson skriver att bilden kan 
vara uppbyggd så att ”vissa av egenskaperna hos de avbildade tingen framstår som 
tematiska” (Sonesson, 1992, s. 186). Han ger ett exempel på en bild av en tomat med 
en daggdroppe som reflekterar solljus, där temat inte handlar om tomaten utan 
egenskapen fräschhet. Egenskaperna behöver med andra ord inte vara visuella.

Marner (1999) har, med hänvisning till Halliday, använt begreppen tema/rema 
för att undersöka bilders tematisk innebörd på ett mer djuplodande vis. Temat i 
bilden utgörs således av vad bilden handlar om, medan remat besvarar frågan om 
vad som sägs om det bilden handlar om. I relation till elevernas bilder är dessa två 
begrepp analytiskt produktiva, i synnerhet som eleverna ibland arbetar utifrån 
ett givet tema som läraren tilldelar dem. Temat är med andra ord givet, men vad 
eleverna berättar om temat bär spår av värderingar och föreställningar som är 
mindre påtagliga vid första anblicken. Marner beskriver det som att remat ”lägger 
en ny betydelse till det tematiserade” (Marner, 1999, s. 129). Remat finns till för 
temat och kan inte hota temat, däremot påverkar det hur temat uppfattas. 
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Att berätta med ord och bild
I två av studiens bilduppgifter har eleverna använt sig av både bild och text i 
arbetet. Jag har i analysen funnit det användbart att nyttja Nikolajevas (2000, s. 22) 
kategorier över hur text och bild kan samverka i en berättelse. Hon utgår från 
berättelser i bilderböcker, men jag anser att begreppen även kan tjäna en analys 
av en enskild berättande bild, där bild och text samverkar. Den första kategorin 
utgörs av symmetriska berättelser. Det är när ord och bild berättar samma historia 
parallellt. Detta skapar då redundans i information. Max-böckerna av Eva Eriksson 
och Barbro Lindgren är ett exempel på symmetriska berättelser. Texten är kort och 
innehåller endast det som visas i bild. Nästa kategori är när relationen mellan bild 
och text är kompletterande. Ord och bilder kompletterar då varandras otillräcklig-
heter. Ett exempel kan vara att texten delger karaktärens inre tankar, medan bilden 
gestaltar vad karaktären gör. Nikolajeva (2000, s. 25) konstaterar att majoriteten av 
alla bilderböcker hamnar i dessa två kategorier, symmetriska eller kompletterande. 
Jag utgår därför från att bild/text-förhållandet i dessa två kategorier är bekanta för 
många elever och antagligen ingår i en redan erövrad berättarrepertoar.

En tredje kategori är den expanderande/förstärkande berättelsen. Här 
förstärker bilderna orden och berättelsen kan inte förstås utan dem, eventuellt 
är det orden som förstärker bilderna (Nikolajeva, 2000). I en kontrapunktisk 
berättelse går berättelsen ännu ett steg längre och låter ord och bild ifrågasätta 
varandra på ett kreativt sätt. Ord eller bild kan inte förstås utan varandra. I båda 
dessa fall öppnar berättelsen upp för större mångtydighet i tolkningen i jämförelse 
med symmetriska och kompletterande berättelser där ord och bild säger samma 
sak eller fyller i varandras luckor. Kontrapunkt kan vidare skapas på flera vis i 
berättelsen, exempelvis genom berättelsens tilltal, skildring av tid och rum, i dess 
personskildring eller perspektiv (Nikolajeva, 2000, s. 36). 

Avslutningsvis finns också kategorin ambivalent/motstridig berättelse. I en 
sådan berättelse övergår kontrapunkt istället till konflikt där bilder och ord inte 
stämmer överens med varandra och skapar förvirring hos läsaren eller betraktaren.
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Metod och genomförande

I detta kapitel redogör jag för de metodiska och etiska överväganden som ligger till 
grund för studiens design och genomförande. Att bedriva klassrums forskning är 
komplext, utmanande och spännande. Miljön kännetecknas av flyktighet : samtal, 
händelser, kroppar och föremål som hela tiden rör på sig. Som forskare befinner jag 
mig mitt i den sociala och kulturella verksamhet som studeras och jag både samlar 
in, skapar och tolkar material i växelverkan (Hammersley & Atkinson, 2007). 
Eftersom forskarens tolkning tillåts forma och informera studien genom hela 
forsknings processen i en kvalitativ studie är det av stor vikt att synliggöra inte 
bara hur studien genomförs, utan även problematisera min egen roll och vad som 
har inverkat på min beslutsprocess. 

Etnografi
Detta är en etnografisk studie, vilket innebär att jag önskar studera och förstå 
människors handlingar och utsagor i en naturlig miljö och som en del av en 
kultur (Hammersley & Atkinson, 2007). Studier som använder etnografiska 
ansatser och metoder för datainsamling har ökat i antal inom det utbildnings
vetenskapliga fältet på senare år (Cohen, Manion & Morrison, 2011). I Sverige 
har fler talet studier intresserat sig för sociala och kulturella aspekter av lärande, 
ofta med kritiska perspektiv i syfte att analysera och synliggöra maktstrukturer i 
skolan (Johansson, 2009). Inom pedagogiskt arbete har kritisk etnografi använts 
som metod ansats, bland annat har Hjelmér (2012) och Schwartz (2013) använt 
Bernstein för att lyfta fram och diskutera demokrati och likvärdighetsfrågor och 
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hur utbildning görs tillgänglig för olika grupper av elever i skolan. Den här studien 
är inte kritisk etnografisk i meningen att jag undersöker särskilda grupper av elever 
baserat på exempelvis kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund, däremot 
medför Bernsteins kritiska perspektiv att denna avhandling belyser traditioner 
och maktrelationer i skolsystemet. 

Inom estetiska ämnen finns ett antal studier som är inspirerade eller influerade 
av etnografi (Scheid, 2009; Westerlund, 2015; Wikberg, 2014;). Flera bilddidaktiska 
studier har exempelvis kombinerat observationer med intervjuer och ljud
upptagning, samt brukat visuell metod i form av filmupptagning och fotografering 
(Björck, 2014; Eriksson, 2019; Hellman, 2017; Wikberg, 2014). En kombination av 
flera metoder används även i denna avhandling, där det visuella materialet har 
en framskjuten plats. 

Mina fältbesök koncentrerats till lektioner i bild då eleverna arbetar med fram
ställning av berättande bilder. Då eleverna endast har bild en gång i veckan blir 
tiden i fält på så vis begränsad och jag använder mig av vad Jeffrey och Troman 
(2004, s. 540) kallar ”a selective intermittent time mode”, periodisk selektiv tid, 
vilket innebär att forskaren under en längre tidsperiod (tre månader upp till 
två år) väljer ut särskilda tillfällen för fältstudier som passar studiens syfte. Jag 
gör därför inga anspråk på att ge en fullständig bild av den verklighet som jag 
studerar. Snarare är studien tänkt att bidra med ökad förståelse för undervisnings
kontexten genom att synliggöra dess komplexitet och mångfald. Inom etnografiska 
studier är det önskvärt att röra sig från det som till en början verkar självklart 
mot en ökad komplexitet och mångtydighet (Johansson, 2009). Det etnografiska 
arbetet kan på så vis omvandla och främmandegöra det vi vanligtvis tar för givet, 
vilket sker genom ett tidskrävande, systematiskt och katalogiserande arbete då 
forskaren gör noggranna iakttagelser och samlar in en mängd material och intryck 
(Hammersley & Atkinson, 2007; Johansson, 2009). 

Under arbetets gång skärper forskaren gradvis upp sin etnografiska blick, 
vilket innebär att man utvecklar ett systematisk och riktat seende (Wolcott, 2008). 
Beach (2008) gör en liknelse med teckning och menar att det etnografiska arbetet, 
liksom att teckna en bild, är en tolkande akt som involverar perception; en 
fokusering av blicken. Enligt honom förutsätter perceptionen medvetna eller 
omedvetna idéer och teorier som gynnar en viss tolkning. Själva resultatet, det 
som tecknas upp, blir därmed aldrig det som så att säga bara var där, eller det 
forskaren såg i objektiv mening. 
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Mina ämneskunskaper och tidigare erfarenheter som bildlärare kan därför 
utgöra både en styrka och ett hinder i sammanhanget. Min förförståelse kan hjälpa 
mig att fylla i luckor och kompensera för min begränsade tid i fält, samt göra det 
möjligt att sålla i informationsflödet då jag redan har en referensram att förhålla 
mig till. Utvecklandet av den etnografiska blicken kan samtidigt försvåras av att 
jag tror mig veta orsakssamband på förhand eller har svårt att upptäcka kvaliteter 
eller mönster i den fysiska miljön eller i aktiviteter på grund av att de är bekanta för 
mig. Av den anledningen har det inte upplevts begränsande att sakna erfarenhet 
av undervisning i grundskolan, snarare har det hjälpt mig att förhålla mig relativt 
öppen till det jag möter i fält.

Den pendelrörelse som uppstår mellan att vara nära den praktik som undersöks 
och samtidigt försöka distansera sig från den genom analys är enligt Hammersley 
och Atkinson (2007) utmärkande för etnografiska studier. Vidare menar de 
att dessa två dimensioner i den etnografiska forskningen också är etnografins 
utmaning : att å ena sidan vilja delge detaljrikedom och mångfald, å andra sidan 
skapa en koherent och teoretiskt driven berättelse. Detta berör i min mening inte 
enbart praktiska frågor kring hur resultatet skrivs fram, utan väcker även frågor 
kring forskarens roll och hur den valda teorin ska användas. Ett kritiskt perspektiv 
innebär per automatik att jag sållar bort vissa element, eller låter dem hamna i 
bakgrunden, för att andra detaljer ska framträda tydligare i den bild jag väljer att 
visa läsaren. Den valda teorin och studiens avgränsning koncentrerar min tid i 
fält och styr mitt intresse, med andra ord vad jag fokuserar på när jag observerar, 
intervjuar och analyserar. Samtidigt har jag också eftersträvat en öppenhet inför 
det som framträder i materialet och tillåtit forskningsproblemet att utvecklas 
och förändras under forskningsprocessens gång, vilket är vanligt i etnografiska 
studier (Hammersley & Atkinson, 2007). Det har inneburit att studiens teoretiska 
perspektiv och de analysbegrepp som används har omprövats i mötet med empirin. 
Mina val har påverkats både av erfarenheter från en förstudie och i arbetet med 
huvudstudien. Problemområdet undersöktes inledningsvis relativt öppet och 
förutsättningslöst, för att sedan gradvis smalna av i samband med formuleringen 
av mer preciserade frågeställningar. 
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Förstudien
Våren 2015 genomförde jag en förstudie på en grundskola där jag observerade bild
undervisning, samlade in elevbilder och samtalade med bildläraren. Jag följde en 
klass i årskurs 8 som arbetade med tecknade serier och en klass i årskurs 9 som 
framställde bokomslag (tre observationstillfällen i respektive klass). Syftet med 
förstudien var att avgränsa studiens syfte och frågeställningar utifrån de tankar 
och frågor som väcktes i fält, att utvärdera olika metoder för insamling av data 
och analys, liksom andra betydelsefulla aspekter som ingår i genomförandet av en 
studie, som att informera elever och vårdnadshavare och samla in medgivanden. 

Utifrån förstudien förfinades metoden för insamling av empiri, exempelvis 
genom att använda ljudinspelning som komplement till observations anteckningar 
för att få ett rikare material och möjlighet att citera dialoger ordagrant. Jag 
bestämde mig även för att intervjua elever i huvudstudien då jag upplevde att det 
fanns luckor kring bildprocessen som inte fångades upp i observationerna. 

Materialet från förstudien har inte analyserats i syfte att ingå i huvud studien, 
utan ligger endast till grund för studiens teori och metodutveckling. En av de 
viktigaste förändringarna var att jag skiftade fokus från att primärt intressera 
mig för bildens uppbyggnad och den enskilde elevens lärprocess och menings
skapande i samband med bildarbetet till att i högre grad intressera mig för 
hur undervisningen på olika sätt skapar erbjudanden och samtidigt villkor för 
elevens bildarbete. Det som mest fångade min uppmärksamhet i observationerna 
var elevernas strategier i bildarbetet. Dessa uppfattade jag som resultatet av en 
förhandling mellan å ena sidan elevens eget intresse i bild skapandet, när bild
arbetet kan sägas vara subjektskapande, å andra sidan en anpassning till de 
formella krav som ställdes, vilka tolkades olika av eleverna på grund av deras 
förståelse och föreställningar om ämnet. För att komma åt detta behövde jag 
ett teoretiskt ramverk som möjliggjorde nära analyser av det visuella materialet, 
men också riktade fokus mot de ramar och förutsättningar som jag upplevde 
formade elevernas bildarbete i hög grad. Genom att kombinera utbildnings
sociologisk teori med semiotik kan jag nu röra mig mellan olika nivåer i analysen 
och även undersöka sambanden dem emellan. 
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Urval, tillträde och bortfall
Studien undersöker bildundervisning i grundskolans senare år. Jag valde att 
rikta in studien mot grundskolans bildundervisning eftersom den, till skillnad 
från gymnasiets bildkurser, är obligatorisk för alla elever och därmed av större 
intresse att studera utifrån studiens syfte och frågeställningar. Inriktningen 
motiveras av att bildundervisning i grundskolans senare år är mer formaliserad 
(Lindström, 2009a). I grundskolans tidigare år är bild sällan ett eget ämne och på 
många skolor bedrivs den i vanliga klassrum (Skolverket, 2015), dessutom knyts 
inte elevernas berättande bilderna till deras egna erfarenheter, åsikter och upplever 
i kursplanen för de lägre åldrarna. Urval av klasser gjordes i samråd med respektive 
lärare, med utgångspunkt i att jag ville ta del av bilduppgifter där eleverna arbetade 
med att framställa berättande bilder. 

Rekryteringen skedde genom att jag kontaktade två bildlärare på två olika 
grundskolor och informerade om forskningsprojektet. Efter initial kontakt via 
mail träffade jag lärarna för mer ingående information om studien. Lärarna fick 
ta del av informationsbrev och samtyckesblanketter och även se de blanketter 
som senare skickades ut till elever och vårdnadshavare (se bilaga 1 och 2). Därefter 
kontaktade jag rektorerna för skriftligt samtycke. Eleverna i årskurs 8 fick träffa 
mig och ta del av muntlig information en vecka innan deras bilduppgifter inleddes, 
medan eleverna i årskurs 9 på båda skolorna träffade mig i samband med uppstarten 
av arbetet med berättande bilder. I det ena fallet berodde det på att uppstarten sam
manföll med att det var klassens första bildlektion på läsåret, medan det i det andra 
fallet blev en uppstart direkt efter julledigheten. I båda dessa fall avstod jag från att 
spela in ljud och fotografera vid första lektionen och förde endast fältanteckningar. 

I en studie som denna är frågan om tillträde ständigt aktuell, inte enbart vid första 
kontakt utan löpande under studiens genomförande (Hammersley & Atkinson, 2007). 
Jag valde att först kontakta lärarna för att få deras godkännande innan jag tog kon
takt med skolledningen på respektive skola. Detta för att undvika att lärarna skulle 
känna sig pressade uppifrån att delta. Efter ett initialt muntligt godkännande 
från eleverna som gav mig tillträde till klass rummet skedde sedan en gradvis för
handling om vilket material jag skulle få tillträde till. Vissa elever var positivt 
inställda redan från början, medan andra lämnade sitt skriftliga samtycke mot 
slutet av observationsperioden när jag hade vunnit deras förtroende. Vissa elever 
i klasserna har valt att inte delta i studien. Det var även enklare att få godkännande 
av eleverna att observera och samla in bildmaterial och olika dokument än att få 
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dem att delta i intervjuer. Ett antal av de deltagande eleverna som tillfrågades om 
att delta i intervju avböjde.

Skola, klass Antal elever i klassen Deltagande elever Andel deltagande elever

Almskolan, åk 8 15 12 80 %

Almskolan, åk 9 20 17 85 %

Björkskolan, åk 8 18 15 83 %

Björkskolan, åk 9 27 21 78 %

 Tabell 1: Sammanställning av deltagande elever i studien

Lärarna, skolorna och eleverna 
Studiens två deltagande lärare är båda erfarna bildlärare (mer än tio år i yrket), 
varav läraren på Almskolan, Agneta, är den med längst yrkeserfarenhet. De har 
även ett starkt konstnärligt intresse utöver ett ämnesdidaktiskt intresse, båda 
har exempelvis arbetat eller arbetar med konst/konsthantverk vid sidan av sin 
lärar tjänst och uppger att de är intresserade av konstvetenskap. Ett konstnärligt 
intresse är vanligt bland verksamma bildlärare och utgör för många en stark driv
kraft i lärar professionen (Widén, 2016). De har båda vidareutbildat sig på olika sätt, 
dels genom kurser på universitetsnivå i exempelvis konsthistoria, dels genom olika 
fortbildningsdagar och korta kurser. Båda uppger att de trivs som bildlärare, men 
tycker också att arbetet stundtals är stressigt och krävande.

Båda skolorna drivs i kommunal regi och ligger i medelstora kommuner med 
tillgång till högre utbildning i regionen. Almskolan är en F–9 skola, medan 
Björkskolan är en 7–9 skola. Skolorna är relativt jämförbara storleksmässigt vad 
gäller årskurserna 7–9 med tre parallella klasser i respektive årskurs. Klasserna 
på Björkskolan är dock större än de på Almskolan. Upptagningsområdena och 
samman sättningen av elever skiljer sig också åt. Almskolan ligger i en tätort med 
upptagningsområde från orten och närliggande byar. Enligt läraren är klasserna 
på skolan relativt homogena gällande elevernas socioekonomiska bakgrund och 
skolan har förhållandevis få elever med utländsk bakgrund.

Björkskolan är en stadsskola med en relativt heterogen sammansättning av elever 
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med varierad socioekonomisk bakgrund. De flesta av skolans elever är bosatta i 
närliggande bostadsområden som består av varierad bebyggelse. Ett mindre antal 
elever kommer från andra delar av staden eller närliggande byar utanför staden. 
Skolan tar även emot nyanlända elever i särskilda mottagningsklasser, som sedan 
slussas in i reguljär undervisning. Detta innebär att läraren ibland måste anpassa 
undervisningen till elever som har begränsade språkkunskaper i svenska. 

Empiriskt material
Det empiriska materialet i studien bygger på klassrumsobservationer (inklusive 
ljudinspelningar och fotografier), elevers bildarbeten, skriftliga, praktiknära 
dokument (instruktioner, elevtexter, undervisningsmaterial), samt intervjuer 
med lärare och elever. 

Eleverna i studien hade bild en gång i veckan och jag följde respektive klass 
under ett antal veckor under läsåret 2016/2017, från introduktion till och med 
redovisning av respektive bilduppgift. I vissa klasser har ett antal lektioner fallit 
bort under fältperioden på grund av lovdagar, nationella prov, friluftsdagar och vid 
ett tillfälle på grund av sjukskriven lärare. Vid två tillfällen uppstod schemakrock 
med de klasser vars arbete sträckte sig över höstoch vårterminen, detta på grund 
av ändringar i schemat på en av skolorna efter julledigheten. Jag löste detta genom 
att avstå observation under en lektion i respektive klass. 

Intervjuer med lärare och elever genomfördes efter avslutat arbete, liksom 
dokumentation av elevernas bildarbeten. Intervjuerna förlades i slutet av arbetet 
då flera av frågorna förutsätter att lärarna och eleverna har möjlighet att reflektera 
över den aktuella bilduppgiften och hur utfallet blev. Jag ville helst undvika att 
läraren baserade sina svar på minnen av tidigare terminers arbeten då jag inte 
observerat undervisningen. För elevernas del hade det inte varit möjligt att 
kommentera bildarbetet innan det är genomfört eftersom respektive bilduppgift 
var ny för dem. Den färdiga bilden utgjorde även underlag för samtalet. 

Utöver detta har olika textdokument gett ökad förståelse för uppgifternas 
utformning och syfte och elevernas bildprocesser. 

Skillnaden i mängden material som har samlats in från respektive skola beror 
på att klasserna var större på Björkskolan, samt att bilduppgifterna sträckte sig 
över längre tid där. Årskurs 9 på Almskolan har dock 90 minuter bild i veckan, i 
jämförelse med 60 minuter i övriga klasser.
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Almskolan, 
årkurs 8

HT 16
9 v.

7 lektioner
av totalt 7
x 60 min= 7 h

4 diktafoner/
lektion

1 st 
28 min 

v. 50

4 st  
14 - 16.5 min 

v. 49

12 st Fotografier, uppgiftsbeskrivning, elevers 
responsanteckningar, fältanteckningar

Almskolan, 
årkurs 9

HT 16-
VT 17
8 v.

7 lektioner
av totalt 8
x 90 min= 12 h

4 diktafoner/
lektion

1 st 
42 min 

v. 5

3 st 
19- 32 min 

v. 6

17 st Fotografier, uppgiftsbeskrivning, elevers 
skriftliga bildtolkningar, elevers skriftliga 
presentation av sin bild, fältanteckningar

Björkskolan, 
årkurs 8

HT 16-
VT 17
19 v.

11 lektioner
av totalt 13 
x 60 min= 11 h

4 diktafoner/
lektion

1 st 
56 min 

v. 12

3 st 
12 - 17 min 

v.12, 13

15 st Fotografier, uppgiftsbeskrivning, 
instruktioner till bildanalys, elevers 
skriftliga analyser, fältanteckningar

Björkskolan, 
årkurs 9

VT 17
19 v.

11 lektioner
av totalt 12 
x 60 min= 11 h

4 diktafoner/
lektion

1 st 
39 min 

v. 20

5 st 
13.5 - 25.5 

min 
v. 19, 20

21 st Fotografier, uppgiftsbeskrivning, 
informationsblad om modernism, 
instruktioner till prov, instruktioner 
till reflektionsanalys, elevers 
reflektionsanalyser, fältanteckningar

Totalt 36 st
41 h

4 st
2 h, 45min

15 st
4 h, 43 min

65 st

Tabell 2: Sammanställning av empiriskt material

Klassrumsobservationer
Inledningsvis försökte jag ha ett öppet förhållningssätt i mina iakttagelser för 
att bekanta mig med miljön, informanterna och aktiviteterna i klassrummet. 
Jag noterade exempelvis hur rummet var möblerat, hur eleverna placerade sig 
och vad som skrevs upp på tavlan. Vissa inslag har alltid ingått i observations
anteckningarna, exempelvis informationen på tavlan och en skiss över bords
placeringen. Jag antecknade även var eleverna satt i klassrummet och när de bytte 
plats. Successivt riktades intresset mer mot särskilda aktiviteter och interaktioner 
i observationerna, exempelvis när elever sökte stöd i arbetet av läraren eller andra 
elever, eller när elever i grupp resonerade kring bilduppgiftens syfte. 

När något i undervisningen fångade min uppmärksamhet dokumenterades 
situationen. Jag förde anteckningar för hand och spelade in ljud under lektionerna, 
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samt fotograferade miljön, situationer eller material av särskilt relevans. Fyra 
dikta foner placerades ut på olika bord i klassrummet och slogs på innan lektionen 
började. Dessa placerades så att ljud kunde fångas upp från hela rummet, alternativt 
från där flest elever satt. Ibland flyttades en diktafon under lektionstid om elev
erna var tysta vid det aktuella bordet medan det samtalades vid ett annat bord. 

Ljudinspelningarna har varit en viktig del i observationerna. Med hjälp av dem 
har jag kunnat ta del av och återge dialoger ordagrant i efterhand. Många av elev
ernas val och spontana reaktioner på saker som händer i undervisningen framkom
mer i deras samtal under arbetets gång. Då mycket händer samtidigt i klassrummet 
är det svårt att hinna anteckna allting på plats. När jag hörde något av intresse 
noterade jag istället tiden och vilket bord som anteckningen gällde. Det gjorde 
det möjligt att fokusera mer på aspekter som inte fångas upp av ljud, exempelvis 
kroppshållningar, ansiktsuttryck eller blickar. Jag har i efterhand transkriberat 
olika partier i ljudfilerna utifrån noteringarna i mina anteckningar. Minst en ljud
fil från varje lektion har även lyssnats igenom i sin helhet för att minnas lektionen 
och fånga upp ytterligare saker som jag kan ha missat i mina anteckningar.

Kameran i min mobiltelefon användes för att fotografera i klassrummet och 
dokumentera elevernas bilder. En mobil är mer diskret än en digital systemkamera 
och tar idag bilder med hög upplösning. Fotografierna av olika klassrum saktiviteter 
är ett komplement till observationsanteckningarna och utgör stöd för minnet. 

Under observationerna intog jag i huvudsak rollen som observatördeltagare 
(Hammersley & Atkinson, 2007). Jag försökte i största möjliga mån undvika att 
påverka arbetet i klassrummet, men interagerade med eleverna ibland för att skapa 
kontakt och förtroende. Exempel på sådana tillfällen är när de själva tog kontakt 
med mig genom att ställa frågor, eller när jag ville få inblick i deras tankeprocess 
under bildarbetet. Då jag själv är utbildad bildlärare har jag medvetet undvikt att 
träda in i rollen som lärare. Jag ville behålla mitt fokus som forskare i observa
tionerna, samt undvika att konkurrera med läraren eller uppfattas som lärare av 
eleverna, med de maktdimensioner det medför. 

Observationsanteckningarna har förts i flera steg. Under lektionerna har 
snabba anteckningar och kortare reflektioner skrivits ner för hand i ett block. 
Anteckningarna innehåller exempelvis beskrivningar av skeenden, tidpunkter 
och interaktioner. Redan samma dag eller under de närmsta dagarna efter varje 
observation har jag renskrivit anteckningarna på dator. Då kunde jag bygga ut 
och göra tillägg i mina observationsanteckningar och reflektioner, samt lägga 
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till sammanfattningar av de samtal jag haft med läraren. Vid genomlyssningen 
av ljud inspelningarna transkriberade jag utdrag ur olika samtal från lektionen 
och förde in dessa i de renskrivna anteckningarna. Jag har parallellt med detta 
skrivit en forskningsdagbok för att minnas olika händelser och metodiska val som 
påverkat forskningsprocessen vid olika tidpunkter. Dessa självreflektiva texter har 
varit viktiga för min egen förståelse av forskarrollens inflytande över forsknings
processen och de har även bidragit med nya ingångar i analysen.

Att befinna sig i fält och föra observationsanteckningar har varit ett utmanande 
och tidskrävande arbete och det tar tid att utveckla färdighet i hantverket. Jag kan 
se en kvalitetsskillnad mellan mina observationsanteckningar i början och slutet 
av fältarbetet. Exempelvis går jag mot att anteckna färre händelser, men de är 
mer detaljerade. Jag blir även gradvis bättre på att enbart återge vad som sker och 
hur något exempelvis sägs eller visas, inte hur jag tolkar det i form av en samman
fattande kommentar. Ljudinspelningarna har varit till stor hjälp för att minnas och 
kunna göra tillägg i efterhand och de har även möjliggjort en ordagrann återgivelse 
av vad som sägs utan min infärgning.

Informella samtal och intervjuer
Informella samtal med lärarna har ägt rum före och efter lektionerna och dessa sam
tal har sammanfattats och förts in som separata textstycken i de olika lektionernas 
observationsanteckningar. De flesta av samtalen är inte inspelade och därför har 
jag låtit lärarna ta del av mina sammanfattningar och godkänna dem för att försäk
ra mig om att jag inte har missuppfattat eller förvanskat något de berättat för mig. 

Intervjuerna med lärarna är halvstrukturerade. En halvstrukturerad formell 
intervju kännetecknas av att den har vissa temaområden med förslag på frågor att 
ställa, samtidigt som intervjuformen medger en viss flexibilitet att omformulera 
frågor eller variera ordningen i vilken de följer utifrån behov i intervjusituationen 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Båda lärarna har blivit intervjuade två gånger och varje 
intervju genomfördes efter att respektive temaarbete avslutats. Jag inledde den 
första intervjun med att ställa frågor om lärarens utbildning, yrkeserfarenhet och 
nuvarande tjänst. Det gav mig värdefull bakgrundsinformation och gjorde lärarna 
mer avslappnade i intervjusituationen då ämnet var välbekant för dem. 

Vid båda intervjuerna ställde jag frågor om den aktuella bilduppgiften, därefter 
följde ett antal frågor om berättande bilder och lärarens syn på bild ämnet 
och kursplanen i bild. Jag fördelade dessa avslutande frågor så att läraren 
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besvarade några i den första intervjun och de resterande frågorna i intervju 
två (se bilaga 3). Utöver vissa gemensamma frågor har intervjuerna tagit upp 
observerade teman och frågor som väckts under arbetets gång, varpå varje intervju 
i någon mån blivit individuellt utformad i relation till den aktuella bilduppgiften. 
Detsamma gäller för elevintervjuerna. 

Elevintervjuerna bygger på en form av fotoelicitering, vilket innebär att bilder 
används i intervjusituationen för att frammana minnen, tankar och känslor 
(Rose, 2016). Metoden med fotoelicitering har flera fördelar. Dels riktas samtalet 
mot själva bilden och hur bilden har tillkommit, vilket ligger i linje med studiens 
syfte, dels påminner metoden om vanligt förekommande bildsamtal inom bild
undervisning vilket avdramatiserar intervjutillfället. I intervjuerna är det elevens 
tankar i relation till bilden, lärprocessen och undervisningskontexten som är i 
fokus. Tillsammans tittade vi på elevens bildarbete och eleven fick kommentera 
arbetet med utgångspunkt i sin egen bild och upplevelse av arbetsprocessen, 
samt svara på frågor som utgick från min förståelse av bilden eller frågor som 
uppstått hos mig under observationerna. Fokus riktades mot elevens lärprocess 
och intentioner i arbetet, exempelvis hur eleven tänker kring hur bilden har byggts 
upp och de val som eleven har gjort. Jag ställde även några frågor om berättande 
bilder och elevens syn på bildämnet. 

En nackdel med bilder i forskning är att eleverna kan uppleva en ökad känsla 
av integritetsintrång. Detta gäller dock främst i de fall eleverna blir filmade eller 
fotograferade. Det kan uppstå en känsla av att bli objektifierade, vilket forskaren 
måste hantera. Samtidigt kan eleverna känna sig mer delaktiga i studien om de 
får möjlighet att kommentera det egna arbetet. Den demokratiska och emancipa
toriska aspekten av att arbeta med bilder, det vill säga att deltagare erbjuds större 
medbestämmande, är något som enligt Skåreus (2014) framhålls av flera forskare 
som använder visuella metoder. 

Eleverna som intervjuades valdes ut baserat på ett kriterieurval (Creswell & 
Poth, 2018). Ett kriterium var att bilden fångat mitt intresse antingen för att den 
var representativ för flera elevers arbete i något avseende, eller för att den avvek 
från andra elevers bilder. Ett annat kriterium var att något i själva bildprocessen 
hade väckt mitt intresse, exempelvis att eleven gjort flera omprövningar, använt en 
tydlig strategi eller gett uttryck för starka känslor (glädje, motstånd, frustration) 
i bildarbetet. Jag eftersträvade även en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. 
Flera elever som tillfrågades ville dock inte ställa upp på intervju, vilket ibland 
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gjorde det svårt att fullt ut följa mina uppställda kriterier. Det har därför blivit en 
viss snedfördelning av antal intervjuer på de olika skolorna. En del elever talade 
även ledigt och mycket och föregick ibland mina frågor, medan andra hade svårare 
att verbalisera sina tankar. Det är därmed skillnader i kvalitet (fyllighet i svaren) 
och längd på de olika elevintervjuerna. Dessa brister vägs till viss del upp av de 
elevtexter som samlats in, som i likhet med intervjuerna ger mig ökad förståelse 
för elevens tankeprocess i bildarbetet. 

Kvale och Brinkmann (2015) menar att det finns en skenbar enkelhet över 
intervju som metod; i själva verket är det mycket svårt och kräver både planering 
och samtidigt en lyhörd öppenhet vid själva intervjutillfället. Forskaren måste göra 
en rad överväganden i stunden och även ta ställning till betydelsen av exempelvis 
den egna maktpositionen och kontexten för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2015). 
Jag valde att spela in samtliga intervjuer för att kunna fokusera på att skapa ett 
bra samtal och koncentrera mig på att lyssna och ställa följdfrågor. Intervjuerna 
genomfördes på skolorna, i mindre rum eller platser på skolan där vi kunde samtala 
relativt ostört. Vissa av platserna var inte helt ideala för intervju, samtidigt kändes 
det viktigt att välja en plats som personen som blir intervjuad upplever som bekant 
och trygg. En välbekant plats kan bidra till att informanten slappnar av och känner 
större kontroll i intervjusituationen (Hammersley och Atkinson, 2007). 

Bilder och dokument
Totalt ingår 65 elevbilder i studien. Dessa har fotograferats och sparats digitalt efter 
varje avslutad bilduppgift. Samtliga bilder är tvådimensionella stillbilder, varav en är 
digitalt framställd. Under läsåret har jag även samlat in olika dokument såsom lek
tionsplaneringar, uppgiftsbeskrivningar och elevers texter kring sina bilder. Dessa 
utgör ett komplement till observationsanteckningar, intervjuer och bildanalyser.

Transkribering
I den här studien har jag som forskare själv varit närvarande i undervisningen 
och genomfört intervjuerna som är inspelade. Transkriptionerna bygger därför 
på tolkning och förståelse eftersom jag har en förförståelse vid genomlyssningen 
av mitt inspelade material (Kvale & Brinkmann, 2014; Linell, 1994). Jag har valt 
att skriva en ordagrann återgivelse (inklusive omtagningar, alla ordförekomster, 
felstarter etcetera). Pauser anges inom parentes och transkriptionen är relativt 
stavnings normerad, med undantag för dom (de/dem). Jag anger inte skillnad 
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i uttals varianter och undviker stor begynnelsebokstav förutom vid egennamn. 
Transkriptionen är replikorganiserad och uppbackningar anges inom dubbel 
parentes placerade där de förekommer i den andres tal. Emfas har markerats 
med understrykning i både transkriptioner och excerpter. Större gester, skratt 
eller förändringar i tonfall har angetts som kommentar inom parentes i de fall 
dessa uppfattas ha betydelse för förståelsen av det som sägs. Detta är ett rela
tivt grovt sätt att transkribera som utesluter många fonetiska och paraspråkliga 
inslag, liksom skillnader i exempelvis röstkvalitet. Min transkribering anser jag 
befinner sig mellan nivå 1 och 2 enligt Linells (1994) beskrivning av talåtergivning. 
Fokus har legat på att återge det huvudsakliga innehållet, utan att för den sakens 
skull eliminera de formaspekter jag anser kan komma att påverka tolkningen i 
alltför hög grad. De excerpter som ingår i publikationen har vidare bearbetats och 
anpassats mot skriftspråkskonventioner av läsbarhetsskäl.

Analysprocessen
I ett etnografiskt arbete är analysen en del av hela forskningsprocessen och 
påbörjas redan i fält och i samband med problemformuleringen (Hammersley & 
Atkinson, 2007). Genom reflektioner i observationsanteckningar och dag boken 
och med min förförståelse och teoretiska lins analyserar jag genom de urval jag 
gör : vad som antecknas, vad jag riktar min blick mot, hur jag kategoriserar och 
letar teman i mitt material och hur jag ställer frågor i förhållande till det jag ser. 
I mina reflektionstexter har jag exempelvis formulerat frågor som jag sedan har 
kunnat följa upp i samtal med läraren eller i intervjuer. Det kan också handla 
om att jag tycker mig se något i observationerna som väcker frågor hos mig som 
sedan leder till att jag söker svar i tidigare forskning och teori. Det sker med andra 
ord en ständig växelverkan mellan att låta empirin generera teori och låta teori 
informera min förståelse av empirin, det är detta Hammersley och Atkinson 
(2007) benämner i termer av närhet och distans. Detta sker löpande under hela 
arbetsprocessen, men med ökat teoretiskt fokus i samband med bearbetningen 
och den närgångna analysen av det empiriska materialet.

För forskarens del kan arbetsprocessen innebära perioder då man känner sig 
villrådig och osäker, vilket också har varit fallet för mig. Detta är något man får 
lära sig att hantera. Materialet är rikt och omfattande och det finns ingen given 
väg att gå i analysprocessen utan man måste själv upprätta en systematik som 
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lämpar sig för den egna studien och det material man har framför sig. Det finns så 
att säga inget färdigt recept, däremot kan metodlitteratur och andra studier med 
liknande upplägg eller material inspirera och ge uppslag till lämpliga arbetssätt 
(Hammersley & Atkinson, 2007). 

Analys av skrivet material
En stor del av studiens material är textbaserat  såsom transkriberade intervjuer, 
observa tions   anteckningar (inklusive transkription av inspelat material), 
reflektions texter, nedtecknade samtal, elevtexter och olika dokument från 
undervisningen. I arbetet har jag följt de sex analysfaser som Braun och Clarke 
(2006, s. 87) föreslår för tematiska analyser. I den första fasen ska forskaren 
bekanta sig med materialet. För att göra det transkriberade jag intervjuer, ljud
inspelningar och observa tions anteckningar och läste igenom hela och delar 
av dessa texter upp repade gånger. Samtidigt antecknade jag idéer, frågor och 
potentiella mönster jag tyckte mig ana i materialet. 

I den andra fasen genomförs en mer textnära och detaljerad kodning. En kod 
utgör det mest intressanta och betydelsebärande elementet av en viss rådata, 
exempelvis ett textstycke (Braun & Clarke, 2006). Jag valde att koda för hand i 
marginalerna på utskrifter av textdokument, för att sedan samla meningsenheter 
och koder som jag tyckte hörde ihop i olika grupper. 

I den tredje analysfasen, som handlar om att leta efter teman, jämförde och 
analyserade jag sedan olika koder och grupper av koder för att identifiera mönster 
på en mer övergripande nivå. Ibland har teori gett mig verktyg för att både koda 
och sortera materialet, exempelvis genom att använda Bernsteins begrepps apparat 
för att leta efter sekvenser som handlar om den regulativa diskursen eller sådant 
som hör till undervisningsdiskursen. Oftast har dock mönster identifierats med 
utgångs punkt i de koder jag funnit i materialet, varpå jag formulerat teman, 
möjliga subteman och teorier kring deras samband. Här tog jag även stöd av 
tanke kartor för att kunna överblicka materialet, men också för att kunna granska 
mina teman i relation till varandra, studiens syfte och det empiriska materialet. 
Detta utgör den fjärde fasen i analysen där forskaren går tillbaka till text utdragen 
och koderna för att säkerställa att dessa passar in i respektive tema. Därefter 
kontrolleras även att samtliga teman stämmer överens med den mening som fram
träder i materialet i sin helhet. 

I den femte fasen definieras och namnges alla teman. Detta involverar en analys 
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av vad som utgör kärnan i respektive tema, det vill säga vad det är i materialet 
som respektive tema representerar, samt vad temat bör heta för att bäst reflek
tera dess innehåll. För min del innebar denna fas också en analys av hur temat 
ska presenteras genom olika subteman och hur dessa förhåller sig till varandra 
inom respektive tema.

I den sista fasen i analysen skrivs resultatet fram. Braun och Clarke (2006) 
betonar vikten av att teman och subteman relateras till forskningsfrågorna och 
studiens syfte. Valda textutdrag ska gå längre än att enbart beskriva; de ska bilda 
ett analytiskt drivet narrativ som argumenterar för något i relation till studiens 
frågeställning (Braun & Clarke, 2006). 

Min erfarenhet av analysprocessen är att den vare sig var enkel eller linjär, även 
om jag försökte att göra saker i en viss ordning. Jag fann att flera av ovanstående 
faser i praktiken gick in i varandra och jag rörde mig fram och tillbaka i materialet 
och mellan olika faser av analys. 

Bildanalyser
Liksom i arbetet med textbearbetningen färgas bildanalysen av att jag redan har 
en viss förförståelse när jag går in i analysprocessen. Jag har tagit del av elevernas 
processer i bildframställningen, jag har läst texter de har skrivit om sina bilder och 
även intervjuat några av eleverna kring bildarbetet. Detta kan ses som en form 
av triangulering där de olika materialen kompletterar varandra och bidrar med 
nyansering. Syftet med en semiotisk bildanalys är inte att komma åt elevernas 
bakom liggande intention med bilden, utan att undersöka vad bilden betyder och 
hur denna betydelse skapas (Marner, 1999). Jag vill även förstå hur bilden relaterar 
till det sammanhang i vilket den skapades. Delar av bildanalysen, exempelvis 
beskriv ning av bilden på denotativ nivå, påverkas inte nämnvärt av min förförståel
se om bilderna, däremot påverkas min tolkning av bilden genom vad jag vet på för
hand. Detta gäller även andra led i analysprocessen som handlar om att tematisera 
materialet och se samband mellan bilderna och olika aspekter i bildprocesserna.

Analysen har skett i flera steg. I likhet med Skåreus (2007) och Wikberg (2014) 
har jag först bekantat mig med alla bilder i studien genom att göra en intuitiv 
läsning av respektive bild. Det innebär att jag skriver ner associationer och tankar 
jag får av bilden, samt beskriver bildens innehåll utan att bli allt för detaljerad.

Alla bilder har därefter skrivits ut, så att jag kan sortera dem analogt. Jag upp
levde att det var lättare att överblicka materialet på det viset. Jag har analyserat 
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de bilder som hör till respektive bilduppgift för sig och skapat kategorier utifrån 
de mönster som jag kunde identifiera i materialet. Detta arbete har varit tids
krävande och svårt. Jag har prövat olika tänkbara kategorier och övervägt svåra 
gränsdragningar mellan kategorier genom att sortera bilderna i flera omgångar. 
Vissa kategorier är små, ibland representerade av en enda bild. Men som jag tidigare 
nämnt eftersträvar jag inte att förenkla. Istället vill jag fördjupa och öka förstå
elsen för den mångfald av uttryck och strategier som elever uppvisar i sina bild
arbeten. I det andra resultatkapitlet, där bildanalyserna ingår, beskrivs ytterligare 
hur kategori serandet av respektive bilduppgift har gått till.

Etiska överväganden
I studien har jag följt Vetenskapsrådets riktlinjer i God forskningssed (Vetenskaps
rådet, 2017). Forskningsetiska nämnden i Umeå har bedömt att studien inte faller 
in under etikprövningslagen och nämnden hade inga etiska invändningar mot 
studiens genomförande (Diarienr : 2016/21131, Beslut : 20160607). 

Informationen som delgetts informanterna behandlade studiens syfte, genom
förande och hur publiceringen kommer att gå till. De informerades om att deltag
andet är frivilligt och när som helst kan avbrytas, samt att insamlat material 
behandlas konfidentiellt. Skriftligt informerat samtycke inhämtades från rektor, 
lärare, elever och elevernas vårdnadshavare. De elever som var frånvarande vid 
informationstillfället delgavs informationen vid nästföljande lektion. Informa
tionsbrev och samtyckesblanketter postades hem till elevernas vårdnadshavare.

En del elever ville inte delta i studien. Det var då viktigt att visa stor hänsyn så 
att de inte kände sig pressade att delta. Hänsyn måste även visas i bearbetningen 
av materialet. Vid intervjuer och studier av bildarbeten och skrivet material är det 
enkelt att utesluta de elever som inte vill delta. Vad gäller ljudinspelningarna kan 
det dock uppstå överlappningar av röster i ljudinspelningen. För att försäkra mig 
om att endast transkribera samtal där samtliga deltagare har gett sitt samtycke 
noterade jag hur eleverna var placerade i relation till respektive diktafon, så att jag 
vid genomlyssningen visste vilka röster som talade. Bildmaterial och renskrivna 
observationsanteckningar har kodats och kodnyckeln förvaras på annan plats än 
detta material för att skydda elever och lärares identitet, och därigenom också de 
aktuella skolor där studien genomförts. Allt material är sparat digitalt på en intern 
server och har säkerhetskopierats. Personuppgifter har hanterats konfidentiellt 
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och samtliga deltagare är avidentifierade i observationsanteckningar och i den 
slutliga publikationen. 

Vid såväl observationer som intervjuer kan det ta tid för elever att acceptera 
en utomstående forskare i undervisningsgruppen. Eleverna kan tänkas uppleva 
min relation till bildläraren som kollegial då vi båda är lärare och vuxna, vilket i 
sin tur kan påverka hur de förhåller sig till mig som forskare i klassrummet. En 
gemensam yrkesroll kan även påverka relationen till lärarna i studien, som kan 
tänkas betrakta mig som bundsförvant snarare än fristående forskare. Vidare kan 
metoderna påverka såväl arbetet i klassrummet som förtroendet mellan forskare 
och informant, där forskarens status och tolkningsföreträde upplevs som obe
kvämt. Processen underlättas om forskaren är tydlig i sin roll. Jag eftersträvade 
därför en öppenhet mot informanterna avseende studiens syfte och mina avsikter. 
Jag bedömer inte att eleverna har stått i beroendeställning till mig. Jag har undvikit 
att transkribera samtal av mer privat karaktär som förekommer under lektionerna. 
Detta för att skydda informanternas privatliv, vilket Hammersley och Atkinson 
(2007) lyfter fram som viktigt att beakta. I studien försöker jag inte heller förklara 
varför bilderna ser ut som de gör med utgångspunkt i elevernas privatliv. Istället 
riktas fokus mot hur eleverna kommunicerar budskap med hjälp av semiotiska 
tecken och hur bilderna anpassas mot en specifik undervisningskontext. 

Forskningsetik handlar inte enbart om ansvar gentemot deltagarna i studien, 
såsom hur materialet hanteras vad gäller exempelvis kravet för konfiden tialitet och 
anonymitet. Etiska frågor berör även frågor kring hur forskningen ska användas, 
hur studien designas och huruvida det finns en intressekonflikt med mera. Jag har 
exempelvis brottats med vems berättelse jag ska skriva fram och hur deskriptiv 
studien ska vara. Är det deltagarnas röster som ska höras, eller min egen analys? 
Denna ambivalens grundas delvis i den tacksamhet och ödmjukhet jag känner inför 
mina informanter. Det är ett stort förtroende som lärarna och eleverna visar mig 
genom att låta mig kliva in i deras liv och vardag under en tid. Samtidigt vill jag inte 
att mina känslor av tacksamhet ska hindra mig från att våga ställa kritiska frågor. 
Genom att uppmärksamma ramarna och förutsättningarna för bildarbetet kan 
jag undvika en essentiell syn på studiens deltagare. Rollen som lärare, elev, flicka, 
pojke, kreativ, ointresserad och så vidare är ingenting man är, utan någon man blir 
eller väljer att vara under vissa omständigheter. Det har varit viktigt att inte värdera 
deltagarnas handlingar i studien, utan snarare ställa frågan hur vissa omständigheter 
inverkar på elevernas berättande i bild, vilket jag menar har ämnes didaktisk relevans. 
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Trovärdighet
Min målsättning har varit att ge en transparent och detaljerad återgivning av 
studiens genomförande (min förförståelse, urvalsförfarandet, analysprocessen 
med mera) och att arbeta systematiskt och noggrant genom hela forsknings
processen, i synnerhet vad gäller hantering av material och transkribering. Kvalitet 
i en kvalitativ studie ska bedömas med hänsyn till hela forskningsprocessen och 
begrepp som validitet och reliabilitet har här en annan innebörd än i kvantitati
va studier (Creswell & Poth, 2018). Generaliserbarhet är också ett problematiskt 
begrepp i sammanhanget, då den kvalitativa studien bygger på tolkning och för
ståelse och därmed genererar kunskap som är unik och beroende av en specifik 
kontext (Alvesson & Sköldberg, 2008; Denzin & Lincoln, 2011). 

I Qualitative Inquiry and Research Design (Creswell & Poth, 2018, s. 259) samman
ställs ett antal strategier för att säkra trovärdighet i kvalitativ forskning. Strate
gierna är hämtade från olika studier och av dessa använder jag triangulering, 
reflexivitet, täta beskrivningar och kollegial granskning. Triangulering i kvalitativ 
forskning kan vara att använda olika källor, metoder och teorier (Patton, 2002). 
Exempelvis att jag identifierar ett liknande tema i observationer av undervisning 
som i intervjuer. Triangulering kan även syfta på att olika källor bidrar till en 
mer nyanserad bild av det som studeras. Det finns exempelvis aspekter i bild
processerna som jag inte hade upptäckt om jag enbart hade analyserat bilderna 
och intervjuat eleverna, utan att observera. På liknande vis har bildanalyserna och 
intervjuerna korsbefruktat min förståelse av vad som sker i klassrummet. 

Jag försöker också att redogöra för betydelsen av min subjektivitet för studiens 
resultat genom inslag av reflexivitet (Hammersley & Atkinson, 2007), något som 
framträder mer eller mindre explicit i olika delar av avhandlingen. Detta inne
fattar även att synliggöra studiens begränsningar och olika problem som uppstått 
längs vägen. Genom täta beskrivningar, det vill säga detaljerade och noggran
na beskrivningar av miljön, skeenden, stämningar med mera, kan jag göra det 
möjligt för läsaren att själv bilda sig en uppfattning om huruvida det som beskrivs 
är överförbart till andra situationer och kontexter (Creswell & Poth, 2018). 

Utöver detta har jag använt mig av kollegial granskning i olika skeden i proces
sen. Exempel på det är samtal med handledare och kollegor, textseminarier på den 
egna institutionen och inom den forskarskola jag är en del av, samt presentationer 
på kurser och konferenser. Jag har även haft externa granskare som har lämnat 
synpunkter på arbetet innan studien slutligen publiceras.
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Bildundervisningen 
på de två skolorna

I detta första resultatkapitel analyseras bildundervisningens innehåll och form på 
de två skolorna. Syftet är att synliggöra den pedagogiska diskurs som lärarna och 
eleverna tillsammans skapar och reproducerar i arbetet med berättande bilder. 
På Almskolan har eleverna i årskurs 8 fått teckna ett slags surrealistiskt själv
porträtt som ska berätta något om dem själva, medan årskurs 9 har arbetat med 
konst historia och gjort parafraser. På Björkskolan har årskurs 8 arbetat med film
historia och gjort filmaffischer. Årskurs 9 har arbetat med ett ämnesöverskridande 
projekt om mänskliga rättigheter i samverkan med svenska och samhällskunskap. 
Eleverna fick i uppgift att utgå från modernistiska stilinriktningar och välja en 
aspekt av mänskliga rättigheter som de ville gestalta i bild. I nästa resultatkapitel 
analyseras elevernas bilder och i samband med det presenteras respektive bild
uppgift mer utförligt.

Trots skillnader i uppgifternas innehåll, skolornas upptagningsområden och 
bildsalarnas utformning finns det stora likheter i hur lärarna arbetar på de två 
skol orna, liksom hur eleverna förhåller sig till bildämnet. Jag fokuserar därför 
främst på gemensamma drag i bildundervisningen, snarare än jämförande 
analys. Det analyserade materialet består av klassrumsobservationer, inter
vjuer med lärare och elever samt uppgiftsbeskrivningar och andra praktiknära 
dokument. I analysen har jag riktat blicken mot undervisningsdiskursen; vem 
som kontrollerar urval, sekvens, tempo och kriterier för bedömning, samt den 
regulativa diskursen; vilka underliggande värderingar som kan spåras i de utsagor, 
handlingar och val som görs (Bernstein, 2000). Det är den regulativa diskursen 
som legitimerar särskilda kunskaper, värderingar och beteenden och därmed 
styr exempelvis vilket innehåll som väljs ut. Eftersom undervisningsdiskursen 



78 Bilder som berättar 

betraktas som inbäddad i den regulativa diskursen, det vill säga att den senare 
betraktas som överordnad och styrande, har jag valt att framför allt koncentrera 
mig på att spåra vad som tycks reglera beteenden och val som görs i den pedago
giska kontexten för att på så vis förstå hur normer och värderingar konstrueras 
och reproduceras i bild undervisningen. 

Jag har valt att göra en tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006) och 
presenterar mitt resultat i form av fyra teman : Bild som ett fritt och annorlunda 
skolämne, Att teckna fint, Smakfostran och bildning och Identitet och autonomi. Dessa 
teman och deras subteman tolkas med hjälp av tidigare forskning och utbildnings
sociologisk teori.

Tema 1: Bild som ett fritt och annorlunda skolämne
Det första temat handlar om att bildämnet framstår som ett fritt och annor lunda 
ämne i skolan för elevernas del. Både internationell och nationell forskning 
konsta terar att de så kallade praktisktestetiska ämnena och estetisk verksamhet 
positioneras på ett särskilt vis i relation till andra ämnen och verksamheter i 
skolan (Bresler, 2007; Lindgren, 2006; Lindström, 2009b). Lindgren (2006) 
synliggör i sin avhandling att det är vanligt att skolledare och lärare konstruerar 
estetisk verksamhet utifrån dess funktioner. Det funktionella fokuseras på 
görandet inom respektive ämne, ”görande i form av specifika aktiviteter : sjunga 
sånger, spela, måla bilder, brodera, tova, sy mössor, bygga kulisser, röra på sig 
eller att baka kakor” (Lindgren, 2006, s. 140). Det tas för givet att barnen ska ha 
roligt i den estetiska aktiviteten då skolans övriga verksamhet anses vara tråkig. 
En estetisk verksamhet som lägger tonvikt på görande leder till ett fokus på 
formen för lärandet, och ibland får detta kunskapstillägnande även terapeutiska 
förtecken; lärarna och skolledarna betonar omsorg om barnets behov och 
psykiska välmående (Lindgren, 2006). 

Inom bildämnet är det vanligt att eleverna beskriver ämnet som roligt, men ock
så att det främst handlar om att rita, måla och uttrycka känslor (Wikberg, 2014). Ett 
mönster som framkommer i mina elevintervjuer är att bild beskrivs som ett lättare, 
friare och mer avkopplande ämne än exempelvis matematik, natur orienterande 
eller samhällsorienterande ämnen (10 av totalt 15 elever uppger detta). I deras utsa
gor jämförs och positioneras bildämnet i kontrast till så kallade teoretiska ämnen 
i skolan. Alfred berättar : 
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Det är som ändå bra att komma bort så här från dom jobbiga ämnena som 

typ matte, och NO och dom här, så kan man ta det lugnt på bilden en stund. 

(Alfred, åk 9, Björkskolan) 

Att ämnet framstår som annorlunda kan antingen upplevas som positivt eller som 
något som gör ämnet överflödigt och oviktigt. Endast en av de intervjuade eleverna 
anser ämnet som viktigt för att förstå bilders funktion i samhället, medan sex elever 
lyfter fram vikten av att kunna uttrycka sig och utveckla sin kreativitet. De flesta av 
eleverna tenderar att främst värdera bildämnet utifrån yrkes kvalificerande kriterier. 
De elever som inte tänker sig ett framtida yrke där ämneskunskaperna i bild är av be
tydelse, alternativt ser andra kunskapsvärden i ämnet, anser att bild är oviktigt då det 
varken behövs för ett framtida yrke eller för att klara av fortsatta studier. Däremot 
kan det som sagt utgöra ett välkommet andningshål från ämnen de betraktar som 
mer krävande i skolan. Sofie på Almskolan tycker att bild är roligt men lite onödigt : 

[…] för när ska du egentligen sitta och rita en surrealistbild om du inte vill bli 

typ Picasso. Lite så känns det ((F : Okej)) men det är också lite kul och det är 

annorlunda jämfört med de andra ämnena ((F : Ja)). Så ibland uppskattar jag det 

när jag är trött på att räkna matte, men ibland känns det bara jobbigt att sitta 

och rita. (Sofie, åk 8, Almskolan)

Att bildämnet betraktas som ett friare ämne som erbjuder en paus från övrigt 
skolarbete är något som även framkommit i tidigare studier och nationella 
utvärderingar i bild (Marner, Örtegren & Segerholm, 2005; Pettersson & Åsén, 1989; 
Skolverket, 2015; Wikberg, 2014). Vad är det då i undervisningen som gör att 
eleverna uppfattar ämnet som fritt och annorlunda? Och hur hanterar eleverna 
och lärarna denna upplevda frihet? Fyra subteman är identifierade i materialet : 
rumslig frihet, social frihet, frihet inom bilduppgifterna och att hantera frihet. Dessa är 
tänkta att ge en bild av vem som kontrollerar vad i undervisningsdiskursen, samt 
hur eleverna och lärarna förhåller sig till och förhandlar kring frihet i ämnet. 

Rumslig frihet – bildsalen signalerar stark klassificering 
En anledning till att bildundervisning framstår som annorlunda än andra ämnen 
hör ihop med bildsalens utformning och vilka möjligheter till aktiviteter som 
rummet erbjuder eleverna. Pettersson och Åsén (1989, s. 59) beskriver det som att 
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pedagogiska rum har en historia som präglas av olika traditioner och förankrade 
uppfattningar om handlingsmönster och idéer som förknippas med verksamheten. 
Det handlar inte enbart om rummets materiella förutsättningar, tvärtom kan 
ämnes traditioner skapa en tröghet i förändringsprocesser oavsett vilka yttre 
förutsättningar som råder. Men traditioner kan ändå spåras i rummets utformning 
som positionerar ämnet på ett särskilt vis gentemot eleverna (Pettersson & 
Åsén, 1989; Sigurdson, 2014). Bildsalarna på de två skolorna är exempelvis anpassade 
till den slags bildpedagogik som växte fram efter det fria skapandets genomslag i 
svensk bildundervisning, vilket innebär att de har utrustats med diskhoar, höga 
arbetsbord, ljusbord, många fönster för ljusinsläpp, utrymmen för arbete med 
lera med mera, det vill säga att de är rum anpassade för konstnärlig verksamhet 
(Pettersson & Åsén, 1989).

Almskolans bildsal ger ett städat intryck och väcker associationer till en ateljé 
med sin öppna, ljusa planlösning. På Björkskolan är bildsalen mer avlång med 
många arbetsbord och här finns en stark digital närvaro med flera stationära datorer 
i rummet. Båda bildsalarna har ljusbord, smartboards, projektorer, samt tillgång 
till annan digital utrustning. Utöver detta har eleverna även egna bärbara datorer 
på båda skolorna. Bildsalarna är således ändamålsenliga för en bild verksamhet som 
ligger i linje med dagens kursplan i bild. 

Båda bildsalarna har utrymmen som är specialiserade för särskilda aktiviteter. 
Enligt Bernstein (2000) är detta ett tecken på ett starkt klassificerat ämne. 
Klassificering innebär att rummet vidmakthåller särskilda diskurser : vissa saker 
är möjliga att göra i dessa rum, annat stängs ute. Exempelvis främjar utformningen 
individuellt bildarbete som är utrymmeskrävande eller förutsätter särskilda 
redskap, till skillnad från många andra ämnen i skolan där eleverna kan arbeta vid 
ett bord med papper och penna, eller sin dator. 

Bildsalarnas specialiserade utrymmen möjliggör en viss frihet för eleverna 
att förflytta sig runt i rummet under lektionstid. En av eleverna på Almskolan 
reflekterar över detta : 

Sen är ju bild som ett fritt ämne man sitter ju och ritar sin egen bild och då, det 

känns ju inte som att bildlärarna i sig tar tag i det och säger ’nu ska alla sitta och 

rita’ utan det är som mer att man får sitta var man vill och rita man får liksom gå 

runt och prata. (Saga, åk 9, Almskolan)
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Schematisk bild 1: Möblering i Almskolans bildsal

Schematisk bild 2: Möblering i Björkskolans bildsal
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Friheten som rummet erbjuder innebär att elever kan välja vilka personer de vill 
sitta bredvid och de kan även byta plats i rummet beroende på om de vill vara 
mer för sig själva eller om de vill socialisera under arbetets gång. För lärarna kan 
detta innebära en utmaning när de av olika anledningar behöver styra elevernas 
placering i klassrummet, exempelvis om de vill att eleverna ska sitta stilla och 
lyssna på en genomgång eller återsamlas i slutet av en lektion. 

Birgitta, som är bildlärare på Björkskolan, menar att elevernas förväntningar 
på bild som ett praktiskt ämne ibland försvårar vissa inslag i undervisningen, 
exempelvis vid redovisningar eller när de ska skriva reflektionsanalyser. Eleverna 
upplever att detta konkurrerar med bildframställningen : ”för dom vill ju producera, 
det är det dom vill göra” (Lärarintervju 1, Björkskolan). Agneta, som är bildlärare 
på Almskolan, vittnar också om att eleverna kan ha svårt att koncentrera sig under 
genomgångarna. Jag tolkar det som att eleverna upplever att läraren då inskränker 
den rumsliga frihet de förknippar med ämnet, men också att genomgången i deras 
ögon står för ett mer teoretiskt ämnesinnehåll som de upplever bryter mot bild
ämnets klassificering som ett praktisktestetiskt ämne. 

Social frihet – svag klassificering i rollerna lärare/elev
Bild framträder också som ett ämne där eleverna upplever en frihet vad gäller det 
sociala klimatet. Lektionerna kännetecknas av en tillåtande atmosfär med mycket 
interaktion mellan olika elever och mellan elever och läraren. Interaktionen mellan 
läraren och eleverna sker framför allt på individuell nivå genom att läraren går runt 
och hjälper eleverna medan de arbetar med sina bilder. I likhet med Pettersson och 
Åséns (1989) studie kan jag se att den mesta av interaktionen mellan lärare och 
elev ägnas åt anvisningar och undervisning; den individuella handledningen blir 
med andra ord ett viktigt instrument för läraren för att styra och reglera elevernas 
produktioner i önskvärd riktning, men det kan också handla om att uppmuntra 
och bekräfta eleverna på olika vis. Eftersom eleverna ofta sitter gruppvis vid olika 
bord blir handledningen också tillgänglig för de andra eleverna runt bordet, även 
om det riktas mot en enskild elevs bild. Benämningen individuell ska i det här 
sammanhanget därför förstås i en något vidare mening.

I arbetet med de surrealistiska självporträtten beskriver Agneta det som väldigt 
givande att få ”gå runt och få höra hur dom tänker och hur dom resonerar kring sina 
bilder och vad dom vill ha med” och hon vill också att eleverna ska blir nöjda och 
stolta över sina bilder och känna ”att dom utvecklas” (Lärarintervju 1, Almskolan). 



83Bildundervisningenpå de två skolorna

Agneta menar att skolan måste erbjuda eleverna en plats där de får samtala om och 
reflektera över viktiga livsfrågor, något som bildämnet kan bidra med. 

I likhet med Agneta tycker även Birgitta att det är viktigt att odla relationen 
till eleverna : 

[…] dom vet vem jag är och dom känner mig. Och jag får vara rolig på mitt sätt 

och dom är roliga… och undervisning, att man ser alla elever… jag tycker att det 

är jätteviktigt. (Lärarintervju 1, Björkskolan)

Båda lärarna betonar vikten av en personlig relation till eleverna, som ger utrymme 
för tankar, känslor och humor. Det samtalas därför om många olika saker under 
lektionstid som ofta inte har med själva arbetet att göra, men det är också vanligt 
att bildarbetet skapar ingångar till olika samtalsämnen. Lärarna tillåter samtalen 
så länge eleverna samtidigt arbetar med sina bilder och inte stör varandra. Lärarna 
deltar också i dessa samtal, ibland på eget initiativ och andra gånger för att elever 
ställer frågor om saker som inte har med skolarbetet att göra. Pojkarna upplever 
jag tar större fysiskt utrymme i rummet än flickorna genom att tala högre, skämta 
mer och röra sig mellan olika bord. Det finns även några elever i årskurs 9 på båda 
skolorna som emellanåt är okoncentrerade och stör eller klagar under genom
gångarna. Som jag redan nämnt tolkar jag det som att den mer styrda formen som 
en genomgång innebär, med krav på koncentration och stillhet, bryter mot dessa 
elevers uppfattningar om bild som ett fritt ämne. Relationen mellan lärarna och 
eleverna uppfattar jag däremot överlag som vänskaplig och inte särskilt hierarkisk, 
vilket enligt Bernstein (2000) är kännetecknande för en svag klassifikation i roll
erna lärare och elev. 

Frihet inom bilduppgifterna – svag klassificering och inramning
Frihet framträder även inom ramen för bilduppgifterna. Alma jämför bildämnet 
med matematiken och tycker att bild är mindre strikt och styrd : 

[…] du får liksom välja mer själv mer valfritt liksom vad du vill rita. Du har något du 

ska hålla dig inom, men du får välja själv vad du vill rita. (Alma, åk 8, Almskolan)

I alla fyra bilduppgifter styr lärarna urvalet (vad som ska behandlas), men de lämnar 
samtidigt utrymme för eleverna att göra ett val inom ramen för detta huvudsakliga 
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urval. Som exempel kan nämnas att läraren på Björkskolan låter elever i årskurs 9 
lämna förslag på rubriken på temat men bestämmer själv att de ska utgå från 
mänskliga rättigheter och modernistiska stilinriktningar. Modernism utgör med 
andra ord det konsthistoriska urvalet och eleven väljer därefter stilinriktning 
inom ramen för detta. Ett annat exempel på urval kan vara att läraren styr temat 
relativt hårt men låter eleverna välja teknik själva eller vice versa. På Björkskolan 
har eleverna i båda klasserna haft ytterligare inflytande över urvalet genom att få 
lämna förslag på uppgiftsrubriker eller uppgifter som de vill göra, i årskurs 8 har 
de även fått välja om de vill arbeta med fiktiva eller existerande filmer i arbetet 
med filmaffischer. På Almskolan är det istället läraren som styr det huvudsakliga 
urvalet i de två bilduppgifterna. 

Båda lärarna anser att elevernas positiva respons på uppgifterna är en viktig 
urvalsfaktor. Samtidigt känner de ett behov av att täcka in så mycket som möjligt 
av kursplanens centrala innehåll i bilduppgifterna. Ämnets bredd i relation till 
undervisningstiden upplever de dock som problematisk. Stoffträngsel är en vanlig 
erfarenhet bland bildlärare (Skolverket, 2015; Åsén, 1992). Birgitta reflekterar över 
sin planering av filmaffischuppgiften :

Syftet är att få in så mycket från kursplanen som möjligt och i betygs… alltså 

kunskapskraven, att jag får in alla. Det är faktiskt målsättningen med alla 

uppgifter, mm och [] att man känner att ’det här är nånting, det här kommer 

dom att tycka är roligt’. (Lärarintervju 1, Björkskolan) 

Agneta försöker också att anpassa uppgifterna till vad hon tänker att eleverna tycker 
om. Parafrasuppgiften tycker hon exempelvis gör det möjligt för eleverna att möta 
en konstbild för att sedan göra någonting som känns relevant och aktuellt för dem 
själva (Lärarintervju 2, Almskolan). Jag uppfattar det som att lärarna anstränger 
sig för att både anpassa uppgifterna till elevernas förväntningar och intressen 
och mot den målstyrning som kursplanen utgör. Båda lärarna tycker att den nya 
kursplanen i bild, Lgr 11, är mer styrande än den föregående på grund av kunskaps
kraven, på både gott och ont. Ökad styrning kan underlätta urval. Samtidigt kan 
styrningen inskränka på lärarens autonomi och minska den kreativa friheten i ut
formandet av ämnet. I bildämnet får både kursplanen och lärarens egna intressen 
en mer betydelsefull roll för urvalet än i många andra skolämnen eftersom 
det i regel saknas läromedel i bild (Pettersson & Åsén, 1989; Skolverket, 2015). 
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Birgitta menar att bildlärare ”får tänka väldigt flexibelt, man har inga böcker att 
följa” (Lärarintervju 1, Björkskolan). Båda lärarna hämtar mycket inspiration och 
material från nätet. På Almskolan får eleverna exempelvis ta del av ett konst
historiskt program som Utbildnings radion har producerat. Agneta delar även med 
sig av inspirationsbilder från sitt eget Instagramkonto. 

Lärarna beskriver ämnet som tungt i det avseendet, att det är mycket att 
förbereda och material och utrustning att underhålla och köpa in eller skapa själv. 
Samtidigt är detta något som gör arbetet roligt och kreativt för dem som lärare. 
Agneta berättar : 

Det är väldigt mycket upp till mig vad jag väljer att jobba med för bilduppgifter 

[...] Det tycker jag är jätteroligt, det har ju gjort att det här ämnet blir nånting mer 

än det var en gång i tiden och man kan göra så otroligt mycket olika saker i bild, 

men sen […] du gör ju inte mer än vad du själv tycker att du orkar med liksom, för 

det är mycket förarbete ((F : ja)) finns ju inga färdiga material ((F : nej)) utan du 

måste som skapa bilduppgifter från grunden, och helst prova och göra dom själv 

också. Det tar väldigt mycket tid och det är väldigt mycket att söka material alltså 

rent som man ska jobba med. Ta med sig grejer hemifrån, hur ofta har man inte 

gjort det. (Lärarintervju 2, Almskolan)

I lärarnas utsagor framskymtar en lärarroll där gränsen mellan det privata och 
det professionella tenderar att suddas ut. Widén (2016) visar i sin avhandling 
att det är vanligt att bildlärarens professionella identitet sammanfaller med ett 
personligt konstnärligt intresse och att bildläraren ofta beskriver sig själv som en 
bild människa sedan barndomen. Detta gör att många idéer till undervisningen 
utvecklas genom det egna skapandet hemma (Widén, 2016). Kanske kan detta 
också vara en tänkbar förklaring till varför det för lärarnas del blir så viktigt att 
eleverna tycker om deras uppgifter och ”tar till sig dom” som Agneta uttrycker det 
(Samtal, Almskolan). Urvalet kontrolleras alltså främst av läraren och kursplanen 
och elevernas intressen är viktiga faktorer som läraren tar hänsyn till. Det finns 
med andra ord en viss frihet för eleven att påverka urvalet. 

Utöver detta finns det en frihet i själva lösningen av uppgiften, då det inte 
finns ett rätt sätt för hur bilden ska se ut i slutändan. Här har eleverna själva makt 
att påverka utfallet, även om lärarna genom den individuella handledningen 
fortlöpande reglerar arbetet genom anvisningar och ibland tillrättavisningar. 
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Kanske är det denna avsaknad av facit i ämnet som bidrar till att elever uppfattar 
ämnet som kreativt, utöver en mer allmän association till konst och skapande som 
kreativa sysslor. Eleverna förväntas vara problemlösande i sina arbeten, de ska inte 
enbart lära sig fakta utan också kunna förstå och bearbeta kunskap med hjälp av 
olika uttryckssätt (Bamford, 2006). 

Vissa inslag i bilduppgifterna är däremot relativt fasta som exempelvis avslut
ande reflektionstexter eller analyser där formen är styrd, ofta med hjälp av frågor 
eller stödord som eleverna ska förhålla sig till. Uppgifterna är stora och innehåller 
flera kunskapsmål och delmoment. Gränserna mellan olika inslag i uppgifterna 
kan bli otydliga av detta och leder till en svag klassificering av ämnes innehållet 
för elevernas del.

Lärarna kontrollerar ordningsföljden, vilken i regel består av introduktion, 
skissperiod, genomförande, redovisning och avslutande reflektion/analys. Lärarna 
kontrollerar även tempot vad gäller den totala tid som arbetet får ta, liksom upp
lägget på lektionerna. Eleverna kan däremot till viss grad styra tempot inom 

Tabell 3: Översikt av innehåll och kontroll i undervisningsdiskursen

Skola Innehåll
Kontroll

Urval Ordningsföljd Tempo Kriterier

Almskolan, åk 8 
Surrealistiska självporträtt

(7 lektioner)

surrealism,
självporträtt,
teckning,
kamratrespons

Läraren
Eleven

Läraren Läraren
Eleven

Läraren

Almskolan, åk 9
Parafraser

(8 lektioner à 90 min)

konsthistoria,
bildtolkning,
parafraser, 
valfri teknik,
presentera bilder

Läraren
Eleven

Läraren Läraren
Eleven

Läraren

Björkskolan, åk 8 
Filmaffischer

(13 lektioner)

filmhistoria, 
grafisk form,
ämnesspecifika begrepp,
valfri teknik,
bildanalys

Läraren
Eleven

Läraren Läraren
Eleven

Läraren
(Eleven)

Björkskolan, åk 9 
Konst + tema

(12 lektioner)

tema: mänskliga rättigheter 
(ämnesöverskridande projekt)
modernismen,
måleri,
utställningsteknik,
analys och reflektion

Läraren
Eleven

Läraren Läraren
Eleven

Läraren
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ramen för uppgiftens totala tid, exempelvis hur många lektioner de behöver för 
vissa moment som exempelvis skissarbetet. På båda skolorna händer det även att 
eleverna förhandlar till sig mer tid mot slutet av en bilduppgift om de inte är helt 
färdiga. Detta godkänns ibland beroende på planeringen för läsåret. 

Vad gäller kriterier för bedömning av uppgifterna ligger kontrollen hos lärarna. 
Däremot kan elever i viss mån påverka bedömningar av utfallet baserat på hur 
de formulerar sin intention med bilden. Tydligast blir detta i arbetet med film
affischerna. Elever kan välja fiktiva affischer och därmed bestämma vilken genre 
som bilden gestaltar först i efterhand. Samtidigt är elevernas idébeskrivning 
endast en av flera betygsgrundande inslag i bilduppgifterna och det är läraren 
som formulerar kriterierna och står för bedömningen. 

I tabell 3 framgår fördelningen av kontroll mellan lärarna och eleverna. Fet stil 
används för att markera vem som innehar huvudsaklig kontroll på respektive 
skola. Under ”Urval” på Björkskolan används även fet kursiv stil för att indikera 
att eleverna har något större inflytande över urvalet än eleverna vid Almskolan. 
Sammanfattningsvis har eleverna något större inflytande över innehållet på 
Björkskolan jämfört med Almskolan. Bilduppgifterna är svagt klassificerade på 
båda skolorna, om än något mer på Björkskolan där uppgifterna är större och 
innehåller fler inslag och mål än på Almskolan, varav en uppgift även är ett 
ämnes överskridande projekt i samverkan med andra skolämnen. I tabell 4 framgår 
klassificering och inramning på de två skolorna.

Svag klassificering och inramning kan vid första anblicken ge sken av att erbjuda 
ökat inflytande, men frågan är om eleven egentligen har ett reellt inflytande. Vilka 
olika val ställs eleven inför i undervisningssituationen och vad innebär det att 

Tabell 4: Översikt av klassificering och inramning

Almskolan Björkskolan

Bildämnet och bildsalen Stark klassificering Stark klassificering

Rollen lärare/elev Svag klassificering Svag klassificering

Undervisningens innehåll,
form och genomförande

Svag klassificering
Svag inramning

Svag klassificering
Svag inramning
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låta elever få inflytande över urvalet? Karaktären på ämnet medför att det inte 
finns ett facit för hur bilden ska bli, endast ramar att förhålla sig till. Detta är 
något som Agneta menar försvårar när hon ska verbalisera och förtydliga betygs
kriterierna. Hon kan inte säga exakt hur eleverna ska göra, utan enbart ange 
riktningen. Agneta menar att det inte går att konstruera uppgifter som blir precis 
likadana för alla elever, för då ska alla ”lösa uppgiften på exakt samma vis… och 
så fungerar ju inte bild” (Lärarintervju 2, Almskolan). För en del elever är detta 
utmanande, i synnerhet när uppgiften innehåller flera olika teman eller delar att 
förhålla sig till. Båda lärarna uppger att de nya kunskapskraven och betygsstegen 
gör att det blir svårare att bedöma och betygsätta eleverna i bild. Agneta anser det 
för att ”den gör så att jag måste liksom på något vis bestämma mig för var absolut 
eleverna ligger” (Lärarintervju 2, Almskolan) och Birgitta anser att det nu ställs mer 
explicita krav på att eleverna exempelvis ska känna till ämnesspecifika begrepp 
och kunna förklara hur de har tänkt och visa sin analytiska förmåga :

[…] det är så styrt på något vis och har blivit kanske lite för teoretiskt också ibland, 

att det måste vara med det här, jag kunde ju se mer mellan fingrarna lite grann 

tidigare eftersom det inte måste vara med. (Lärarintervju 2, Björkskolan)

Båda lärarna ger här uttryck för en upplevd krock mellan styrdokumentens mål
styrning och en ämneskonception som anser att eleverna bör tillåtas att få gå in i 
en kreativ process där det inte går att förutse utfallet på förhand. Lärarna upplever 
att elever är mer stressade över sina betyg idag än de var när de båda började arbeta 
som lärare. Eleverna efterfrågar också i högre grad vad som krävs för att få ett visst 
betyg och lärarna upplever en del press från föräldrar och skolledning att tydligt 
motivera och dokumentera bedömningen. De beskriver med andra ord tilltagande 
krav på transparens i betygsättningen.

Att hantera frihet
Som framgår har eleverna en viss makt att påverka innehåll och form i under
visningen. Något som framträder som betydelsefullt för bildarbetet är därför deras 
förmåga att hantera en viss grad av frihet i arbetet parallellt med en anpassning 
mot målstyrningen. Det är framför allt elevernas förmåga att kunna ta ansvar 
över den egna arbetsprocessen (när det ska göras) och hantera osäkerhet i den 
konstnärliga processen (vad och hur de ska göra, och varför) som jag ser blir viktiga 
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för utfallet. Agneta betonar elevens förmåga att ta ansvar över den egna arbets
processen som viktig i bedömningen :

[…] ha en idé som man kan, ja föra över på sin bild. Det tycker jag det återkommer 

ju hela tiden i dom här uppgifterna. Och sen det är att kunna lägga upp ett projekt, 

alltså det är ju, att kunna faktiskt själv kunna fundera ut hur ska jag lägga upp det 

här arbetet, vilken teknik ska jag jobba i, hur ska jag lösa den här uppgiften, det 

tycker jag också är jätteviktigt. Och sen har jag ju som ett kriterium i uppgiften, 

det är ju vad har jag haft för tanke med min bild, alltså vad är det jag vill berätta 

i min bild. (Lärarintervju 2, Almskolan)

Det är flera skilda saker som nämns i Agnetas uttalande, vilket visar att bild
framställningsförmåga inte är en avgränsad förmåga. I själva verket består 
bildframställning, i synnerhet av berättande bilder, av flera förmågor : att kunna 
överföra en idé till en bild, skapa narrativitet i bild, förmedla ett budskap, samt 
kunna välja adekvata metoder och tekniker för att lyckas med detta.

Vad gäller förmåga att ta ansvar över den egna arbetsprocessen finns stor 
spridning bland eleverna. Saga på Almskolan brukar gå undan för att få arbeta 
mer ifred under lektionerna. Hon siktar på ett högt betyg i ämnet och berättar att 
en del elever i klassen inte tar lektionerna på allvar : 

[…] jag tycker ändå att det är konstigt att lärarna typ inte ser att eleverna inte 

klarar av att ha fritt. För jag vet att vår klass klarar inte av att såhär ta eget ansvar, 

för då sitter man bara och pratar eller man pratar i telefon […] om man inte tycker 

att det är kul då blir det väldigt, jamen då är det svårt att liksom hänga med. 

(Saga, åk 9, Almskolan)

Hon känner samtidigt sympati för vissa klasskamrater, för hon brukar själv tycka 
att det är svårt att behålla fokus i matematik och menar att en del elever vill mer 
i ämnet än de klarar av. Jag tolkar Sagas uttalande som att hon anser att läraren bör 
styra upp undervisningen ännu mer, samt att hon uppfattar bildämnet som ett 
ämne där arbetet till stor del drivs av elevens motivation och intresse snarare än 
av formella krav. Det här är intressant med tanke på att lärarna samtidigt vittnar 
om hur de formella kraven och målstyrningen har ökat i ämnet. Birgitta försö
ker att tona ner elevernas föreställningar om bild som ett fritt och annorlunda 
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skolämne, exempelvis genom att ha prov i bild precis som i vilket annat ämne som 
helst. Vid den andra lektionen i konsttemauppgiften ger hon eleverna en läxa till 
nästa lektion :

Ni måste ha en plan. Egentligen ska ni veta redan idag vad ni ska jobba med… om 

jag ska vara riktigt så här… för ni har ju haft läxor och i andra ämnen när man har 

läxor då gör man läxan. Och det är ju en del av processen som jag också betygsätter, 

hur man tar ansvar i sin uppgift. (Observation, åk 9, Björkskolan)

Även Agneta reflekterar över klassens prestationer efter att parafrasuppgiften är 
avklarad och känner en viss besvikelse över att en del elever inte verkar tycka att 
bildämnet är viktigt. Hon tycker att det är märkligt. Hennes egen teori är att en del 
elever i klassen inte förstår nyttan av bildkunskaper och att det skapas en särskild 
jargong inom gruppen : 

Dom är otroligt betygsmedvetna, alltså i teoretiska ämnen, jobbar otroligt bra 

dom allra flesta… så att varför man bestämmer sig för att bild är oviktigt är 

svårt att veta […] det är många starka killar, idrottsintresserade och teoretiskt 

intresserade killar […] det blir ju liksom en sådan atmosfär i bildsalen också […] 

dom har svårt att sitta tyst och jobba koncentrerat. (Lärarintervju 2, Almskolan)

Här blir det åter tydligt att bildämnet positioneras i kontrast till teoretiska ämnen 
och därmed ges en lägre status. I just den här gruppen är det också pojkar som 
främst tar avstånd från ämnet. Enligt Wikberg (2014) är det vanligt att bild ämnet 
uppfattas som ett ämne som är mer för flickor, där man uttrycker känslor. Dessa 
pojkars motstånd kan med andra ord bottna i att ämnet i deras ögon, förutom 
att inte vara yrkeskvalificerande eller viktigt för framtida studier, framstår 
som feminint kodat.

Men vad innebär denna diskrepans mellan lärare och elevers uppfattningar om 
ämnet och hur hanterar elever att bli betygsatta i ett ämne som de samtidigt upp
fattar som relativt kravlöst och fritt? Den individuella karaktären i handledningen, 
och skillnaden mellan olika elevers upplevelse av frihet, framkommer tydligt när 
Birgitta reflekterar över elevernas självständighet i arbetsprocessen :
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[…] en del är ju så otroligt fokuserade och självständiga medan andra känner 

nästan lite panik i att ’ska jag komma på det här själv?’ ((F : mm)) så att det där är 

ju en fingertoppskänsla man får ha som lärare att känna av. Det lär man sig under 

åren och ibland kan det vara att prata med en elev […] man känner av direkt att 

’lämna mig ifred jag vill jobba själv’ så att. Och så har det funnits någon elev som 

kanske ’men jag har inte fått så mycket hjälp’ men alltså man måste som säga till 

om, jag har försökt säga det, att kom till mig om du känner att jag inte har sett dig. 

(Lärarintervju 2, Björkskolan)

I Birgittas utsaga kan man se spår av två motstridiga komponenter i bildämnet. 
Dels blir det synligt att vissa elever har ett behov av ökad styrning och mer stöd, 
vilket läraren kan ha svårt att hinna uppfatta eller hinna ge dem under lektionstid. 
Dels ger Birgitta samtidigt uttryck för tankegångar som härstammar från perioden 
av fritt skapande och som fortfarande lever kvar i ämnet. En föreställning inom 
diskursen fritt skapande är att läraren främst ska handleda och stötta eleverna 
och inte störa dem för mycket med anvisningar när de befinner sig i en skapande 
process (Marner & Örtegren, 2013; Pettersson & Åsén, 1989). Att förhålla sig till 
dessa ytterligheter är inte en helt enkel balansgång för läraren, eftersom problem
lösningsförmåga också är något bildämnet syftar till att utveckla hos eleven. 

”Fingertopps känslan” som Birgitta nämner tänker jag här handlar om mer än att 
respektera elevens integritet i bildprocessen, den utgör den beprövade erfarenhet 
som krävs för att kunna avgöra när eleverna verkligen behöver hjälp och när de 
bör få lösa problemet på egen hand. Ibland önskar hon också att elever skulle ställa 
fler frågor : ”jag kan önska kanske ’du kanske skulle fråga någonting här’, ja för att 
utvecklas” (Lärarintervju 1, Björkskolan). Hon menar att hennes frågeställningar 
eller svar på elevernas frågor kan hjälpa eleverna att tänka i nya banor. 

Det tycks däremot mindre komplicerat att hjälpa eleverna att styra upp sina 
planeringar. Exempelvis påminns eleverna om tidsplaneringen fortlöpande under 
lektionerna. På Björkskolan provar läraren under det här läsåret att låta eleverna 
fylla i egna planeringar i slutet av varje lektion där de kortfattat skriver ner vad de 
gjort och vad de ska göra härnäst för att på så vis styra upp arbetet. Båda lärarna 
kan också sätta upp deadlines för delmoment, exempelvis att eleverna ska lämna 
in sina skisser vid en viss tidpunkt för att på så vis försäkra sig om att arbetet 
fortskrider enligt tidsplanen. 
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Inledningsvis kan en ny bilduppgift skapa mycket frustration hos eleverna 
innan de har kommit på vad som förväntas av dem och hur de ska lösa uppgiften. 
När jag frågar om vad som varit mest utmanande i arbetsprocessen anger flera av 
eleverna att det var svårt att komma på en idé i början. Idégenereringen uppfattar 
jag som en kritisk fas i den konstnärliga processen och något som i hög grad 
påverkar elevernas motivation och inställning till arbetet. 

Markus genomgår en process av att inledningsvis känna motstånd mot upp
giften med surrealistiska självporträtt till att i slutet uppskatta den. Under den 
andra lektionen beklagar han sig och säger att han ”hatar den här bilduppgiften, 
jag kommer inte på nåt att rita” (Observation, åk 8, Almskolan). I intervjun efteråt 
beskriver han däremot bilduppgiften som rolig för att han fick uttrycka det han 
kände och vad han brukar göra (Markus, åk 8, Almskolan):

Markus: Ja, ofta när jag brukar jobba i bild så brukar jag inte…  
anstränga mig så mycket som jag gjorde på den här bilden. 
Jag brukar få göra… ungefär göra ganska mycket som en rolig 
grej av det.

Frida: Vad var det som var annorlunda då tror du?

Markus: Jag känner att jag fick en bra idé av hur jag ville göra…  
och hur jag fick till det ((F : Mm)) jag tyckte ändå att det blev 
ganska bra och ville fortsätta jobba på den.

Markus lyfter både fram vikten av att komma på en bra idé och att ”få till det” 
som han säger, vilket jag tolkar som att han lyckas visualisera den idé han fick. 
Problemlösningen är viktig, men det handlar också om att ha tilltro till sin bild
framställnings förmåga för att bibehålla motivationen. Jag tycker också att det 
är intressant att han vanligtvis brukar göra humoristiska lösningar, vilket han 
väljer att inte göra den här gången. Humor kan annars vara en strategi som 
pojkar tar till för att positionera sig maskulint och därmed markera motstånd 
mot en bilduppgifts tematiska inramning om denna uppfattas som alltför 
feminint inriktad (Wikberg, 2014).

Agneta tar också upp idéoch skissfasen som utmanande för eleverna och något 
hon aktivt måste adressera i undervisningen. Exempelvis brukar hon använda sig av 
förebilder, exempelbilder, som eleverna kan inspireras av. Hon menar att eleverna 
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kan behöva ”någon slags input något slags liksom stöd och hjälp att komma igång” 
(Lärarintervju 1, Almskolan). När jag frågar vad de oftast brukar behöva hjälp 
med svarar hon att många har svårt att påbörja arbetet. Hon beskriver hur de kan 
sitta med ett tomt, vitt papper och ”det är jättesvårt för dem att liksom starta” 
(Lärarintervju 1, Almskolan).

Birgitta är medveten om att en del av hennes bilduppgifter är komplexa för 
eleverna. När vi samtalar om det tematiska arbetet i årskurs 9 medger hon att 
arbetet är utmanande för en del elever, men hon tycker att de bör klara av att lösa 
uppgiften även när ramarna inte är så tydligt definierade. Hon motiverar det med 
att eleverna går i nian och ska träna upp en viss grad av självständighet i bildarbetet. 
Hon vill att de ska tänka själva och fundera över hur temat kan gestaltas utan att 
bildens budskap blir övertydligt.

Jag uppfattar att båda lärarna är vana vid att arbeta med bilduppgifter där många 
inslag i ämnet vävs samman, vilket ligger i linje med kommentar materialets förslag 
(Skolverket, 2017). Agneta uppger dock att den nya kursplanen samtidigt gör att 
hon styr uppgifterna mer än förut : 

[…] jag ska bedöma och jag måste se att dom har med det här […] och då ska jag då 

göra dom här bedömningarna så, så får dom inte sväva iväg för mycket. (Lärarin

tervju 2, Almskolan) 

Jag tolkar detta som att det egentligen är kunskapskraven, samt de mer definierade 
betygsstegen, snarare än syftet och det centrala innehållet i kursplanen som 
begränsar det upplevda handlingsutrymmet för Agneta. Det hon uttrycker här är 
vad Carlgren (2015) menar är en oönskad konsekvens av ökad målstyrning i skolan, 
nämligen att kunskapskraven blir utgångspunkt för och innehåll i undervisningen. 
Detta leder till vad hon kallar en baklängespedagogik, där eleverna börjar rikta in 
sig på att visa tecken på sitt kunnande och där kunnandet i sig blir målet, istället 
för det som kunnandet gäller, exempelvis att man i undervisningen uppehåller 
sig vid hur man ska tala om en bild istället för att tala om bilden. Kanske är det 
också detta Birgitta syftade på tidigare när hon beskrev att ämnet har blivit mer 
teoretiskt i och med den senaste kursplanen i bild. 

Birgitta uttrycker också att vissa arbetssätt, som att experimentera i grupp 
med film eller göra tidningar och reportage i årskurs 7, numera upplevs svåra att 
använda sig av sedan betygsättningen kommit in tidigare i ämnet :
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[…] sådant finns ju inte tid till idag, man har ju smalnat av, ja bildsidan har ju blivit 

smalare på något vis för att man ska rikta in sig mot betyg hela tiden, det är svårare 

att sätta betyg på och hålla koll när man är i grupp. (Lärarintervju 2, Björkskolan) 

Jag tolkar Agneta och Birgittas utsagor som att den nya betygsättningen och den 
ökade målstyrningen förändrar både kunskapsinnehållet i bild och dess metoder. 
I kommentarmaterialet till kursplanen (Skolverket, 2017) förespråkas en holis
tisk syn på ämnet där olika ämnesinslag med fördel kan vävas samman, samti
digt uppfattar lärarna i studien att betygskriterierna och kunskapsmålen är mer 
instrumentella och styrande än förut.

Avslutande kommentar till temat
I det första temat, Bild som ett fritt och annorlunda skolämne, framträder det att 
bildämnet är uppskattat av eleverna, men bild anses inte vara lika viktigt som en 
del andra skolämnen. Eleverna uppfattar ämnet som fritt och annorlunda, som ett 
praktisktestetiskt ämne, och analysen visar att eleverna också har viss makt över 
undervisningens innehåll, form och genomförande. För elevernas del kan bild
uppgifternas svaga inramning och klassificering upplevas som en frihet – ett ökat 
inflytande över vad och hur du ska göra. Synen på frihet i ämnet får konsekvenser 
för undervisningen och hur ämnet positioneras av eleverna. I likhet med vad 
som framkommer i Addisons (2003) studie kan det exempelvis yttra sig som ett 
motstånd mot vad de uppfattar som teoretiska inslag i ämnet. Här drar jag även 
paralleller till Wikbergs (2004) avhandling och det hon skriver om frihet i ämnet. 
Hon menar att det finns två aspekter av frihet som eleverna kan positionera sig 
mot : frihet från disciplinerande krav i skolan, eller frihet till, som innebär att själv 
få välja exempelvis material, teknik och motiv i det egna arbetet (Wikberg, 2004, 
s. 109). Den förstnämnda är en passiv position som exempelvis kan användas för 
att markera avstånd till ämnet, vilket också framgår i materialet. 

Undervisningsdiskursen präglas av en svag klassificering i rollerna lärare och 
elev och undervisningen betonar inre kvaliteter hos eleverna som deras käns
lor, grad av motivation och deras kognitiva och språkliga förmåga, vilket kan 
spåras till den konstpsykologiska ämnestraditionen i bildämnet (Pettersson & 
Åsén, 1989). Detta är sammantaget utmärkande drag för det Bernstein (1977) kallar 
för osynlig pedagogik, där eleverna blir sårbara för kontroll i det att deras åsikter 
och värderingar synliggörs i praktiken. Det kan även vara svårt för vissa elever att 
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uppfatta hur de blir bedömda och vad som räknas som legitim kunskap i ämnet. 
Samtidigt vittnar lärarna om ökat krav på transparens i bedömning och betyg
sättning i ämnet. En tolkning av utvecklingen är att bild därmed rör sig mot en mer 
synlig pedagogik som följd av detta. Den ökade målstyrningen i skolan utmanar 
även ämnets kunskapsinnehåll och dess metoder i det att större fokus än tidigare 
läggs på betyg och hur eleven ska kunna visa sitt kunnande för läraren. 

Tema 2: Att teckna fint
Ett annat tema som framkommer i materialet handlar om elevernas strävan att 
teckna fint. Barn vill ofta göra bilder som är estetiskt (framför allt form mässigt) 
tilltalande (Änggård, 2005). Det här temat visar hur lärarna och eleverna 
konstruerar och reproducerar en teknisk och hantverksbetonad tradition som 
finns i ämnet (Nordström 1994; Åsén, 2006), och vilka konsekvenser det får i 
undervisningen. Att namnet på temat knyts till teckning beror på att teckning 
har en sär ställning inom ämnet och ligger till grund för mycket av bildarbetet 
(Pettersson & Åsén, 1989). Teckning illustrerar därmed tydligt de ideal och värde
ringar som är förknippade med ämnestraditionen, även om dessa också framgår i 
uppgifter där andra tekniker används. Jag har identifierat tre subteman : realism 
och avbildning, att kalkera är fusk och att använda förebilder. 

Realism och avbildning
Det tekniska och från början yrkesförberedande ämnet som betonar hantverk, 
teknisk skicklighet och som premierar färdigheter i avbildning har enligt en 
rad studier levt kvar i bildämnet alltsedan ämnets grundande och fram till idag 
(Marner & Örtegren, 2015; Åsén, 2006). 

Studier har även visat att barn eftersträvar att teckna realistiskt (Änggård, 2005) 
och att de föredrar realistiska teckningar gjorda av äldre barn framför expres
siva bilder som yngre barn producerat (Goodnow, Wilkins & Dawes, 1986). 
Liknande mönster finner jag även i de fyra klasserna jag följt i den här studien. 
Den höga status som den realistiska avbildningen ges handlar dock inte enbart 
om elevernas egna preferenser, det är också så att teknisk skicklighet premieras 
i bildämnet. En strävan mot realistisk avbildning kan ge eleven högre betyg. 
Särskilt tydligt blir detta i arbetet med surrealistiska självporträtt på Almskolan, 
av förklarliga skäl, då uppgiften förutom sin tematiska inramning handlar om 
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att utveckla sin teckningsförmåga. Tekniska kvaliteter accentueras därmed. I 
uppgifts beskrivningar, muntliga genomgångar, individuell handledning och i den 
efterföljande responshandledningen betonas olika aspekter av teckning av läraren, 
exempelvis förmåga att skapa djup i bilden med hjälp av olika valörer, att använda 
blyertspennan på ett varierat sätt eller att lära sig vad olika teckningsredskap heter. 

Bildframställningen är viktig i dessa uppgifter, vilket delvis har sin förklaring 
i att jag i studien följer uppgifter där framställning av berättande bilder ingår. 
Agneta menar att den tekniska färdigheten är viktig för elevernas självkänsla och 
självförtroende i bild, och därmed något hon vill att de ska få öva upp :

[…] ska jag ha bild... som elev ska jag också känna att jag utvecklas […] jag har lärt 

mig så pass mycket att jag känner att jag har blivit bättre på att skapa bilder. […] 

När det gäller att teckna… den delen så handlar det om övning. ((F : mm)) Träna, 

träna, träna. (Lärarintervju 1, Almskolan)

Liknande tankegångar finner jag hos Birgitta som också tycker att elevernas bild
framställningsförmåga bör ta stor plats i ämnet. Hon väver visserligen in många 
kunskapsmål i sina arbetsuppgifter, med olika delmoment som har olika syften, 
men när jag exempelvis frågar om det är något som är viktigare än annat i arbetet 
med filmaffischer tycker Birgitta att det är ”att framställa” och ”sen hur dom 
jobbar med tekniken” (Lärarintervju 1, Björkskolan). Lärarna upplever att eleverna 
behöver mycket stöd och tid för att utveckla färdighet i bildframställning.

I filmaffischuppgiften är tekniken egentligen valfri för eleverna, men tekniska 
färdigheter, som att kunna blanda färg exempelvis, nämns som betygs grundande i 
Birgittas muntliga instruktioner under introduktionen. Hon visar också exempel 
på tidigare elevers bilder där många använder blandtekniker i sina bilder och läraren 
demonstrerar akvarelltekniker för mindre grupper elever vid upprepade tillfällen 
under lektionerna. Detta menar jag är ett exempel på en mer implicit styrning 
som läraren kan utöva inom ramen för en mer osynlig pedagogik (Bernstein, 2000). 
Uppgiften ger sken av att erbjuda frihet i val av teknik, men i praktiken är det 
främst någon form av måleri som förordas av läraren. 

Ett annat exempel på implicit styrning mot teckning och avbildning finner 
jag på Almskolan, där läraren i efterhand reflekterar över elevernas val av teknik 
i parafrasuppgiften. Genom åren har tidigare elever experimenterat med olika 
tekniker som skulptur eller fotografi när de har gjort sina parafraser, men nu 
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upplever hon att eleverna är mer återhållsamma i sin lösning av uppgiften : 

(…) här fastnar dom bara liksom i att dom ska teckna och teckna av, och det är 

väldigt mycket färgpenna (…) men det är klart, det har ju delvis att göra med 

hur jag presenterar arbetet (…) jag har ju väldigt mycket tvådimensionella bilder. 

(Lärarintervju 2, Björkskolan) 

Läraren konstaterar därefter att hon inte har kvar några exempel på elevers 
skulpturer att visa upp, vilket hon tycker är synd. I sin utsaga problematiserar 
Agneta sin egen roll i styrningen mot tvådimensionella lösningar baserat på urval 
av exempelbilder, men jag anser att styrningen även handlar om hur kriterierna 
uppfattas av eleverna. I uppgiften ingår det att presentera bildarbetet i slutet av 
arbetet. Läraren har under lektionerna visat exempel på hur det är tänkt att se 
ut : bilderna och texterna om konstnären och deras egen bild ska monteras på 
svart kartong. För elevernas del kan detta uppfattas som att en tredimensionell 
lösning skulle medföra ytterligare arbete där verket först måste dokumenteras 
för att sedan monteras på kartong. De bildexempel och exempel på presentation 
som läraren visar upp blir med andra ord en mer konkret och visuellt tydlig 
styrning mot tvådimensionellt arbete än uppgiftsbeskrivningen, där det står att 
de kan välja valfri teknik. 

Den tekniska och hantverksbetonade ämnestraditionen är framträdande i 
samtliga bilduppgifter i min studie, samtidigt måste man komma ihåg att de olika 
uppgifterna aktualiserar dess värderingar i varierande grad. I både parafras uppgiften 
på Almskolan och konsttemauppgiften på Björkskolan betonar lärarna att de främst 
bedömer elevens bildkommunikativa förmåga framför den tekniska skickligheten 
i utförandet, även om utförandet också bedöms. Däremot kan jag se tecken på att 
ämnestraditionens värderingar är närvarande i elevernas medvetande under bildar
betet som en till synes självklar del av ämnets praktik oavsett hur mycket eller litet 
läraren betonar teknisk färdighet i uppgiftsbeskrivningen. Elever kan exempelvis 
förenkla sina bilder om det är detaljer de tycker är svåra att teckna. Redan i skiss
processen bestämmer sig exempelvis Alma för att dölja ögonen på personen i sin bild, 
vilket hon berättar för sin bordskamrat : ”jag kan inte rita ögon så jag tänker att hon 
kommer att ha mössan neddragen framför ögonen” (Observation, åk 8, Almskolan). 

I samtliga klasser ser jag även att elever kan uppleva det legitimt att lägga lika 
mycket, eller till och med mer, tid och omsorg på att arbeta fram vissa detaljer 
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i bilden (teknisk/hantverksmässig betoning) som på att skissa och planera hur 
de vill lägga upp bilden och vad de vill berätta om (kommunikativ betoning). 
Inledningsvis funderar eleverna på bildens komposition och budskap, men allt 
eftersom detta klarnar går de in i en annan slags problemlösande fas där de skiftar 
fokus till mer tekniska aspekter i arbetet : hur något ska skuggas, hur perspektivet 
ska vara, hur man avbildar särskilda detaljer som händer och så vidare. Vad bilden 
är tänkt att berätta om konkurrerar med själva tecknandet eller målandet som 
är tidskrävande – för eleven som siktar på ett högt betyg blir det därför viktigt 
att snabbt komma på en bildidé för att hinna arbeta igenom bilden ordentligt. 
Den kommunikativa eller bildspråkliga ämnestraditionen utmanas med andra ord 
av den teknisk/hantverksmässiga traditionen i dessa bilduppgifter.

Att kalkera är fusk
En del av den regulativa diskursen kring tecknande innebär bland annat att elever 
tycker att det är fusk att kalkera av andras bilder. Denna värdering har sin grund 
i föreställningar kring konst och konstnärlighet som starkt förknippat med 
originalitet. Idén kan spåras tillbaka till romantiken och innebär i korthet att 
originalitet betraktas som något som redan finns inom och kan växa fram ur det 
konstnärliga geniet (Cornell, 2006). Att vara originell är motsatsen till att imitera. 
Detta synsätt, som har präglat modernismen i hög grad, har ännu stort inflytande i 
bild skapande verksamhet (Atkinson, 2006; Änggård, 2005). Det blir därför viktigt 
att det är eleven själv som har gjort bilden, eftersom både idé och genom förande 
är betygsgrundande i ämnet. Till skillnad från exempelvis en koncept konstnär 
kan inte eleven överlämna genomförandet åt någon annan, vilket ibland skapar 
spänningar när elever väljer att ta hem bilderna för att färdigställa dem på fritiden. 
Följande samtal utspelar sig mellan några elever i årskurs 8 på Almskolan när Sofie 
har tecknat färdigt sitt korallrev hemma och kommer tillbaka med bilden till nästa 
lektion (Observation åk 8, Almskolan):

andreas:  Jag visste fan inte att du var så här bra på att rita. 

sofie: Jag är inte så bra ((Erik : Jävlar kolla på det där)) men om man 
sitter fyra timmar då blir det ganska bra.

erik: Nej inte om man heter Erik (Sofie skrattar till) då blir det 
aldrig bra.



99Bildundervisningenpå de två skolorna

sara: Jag tycker att det var jättebra.

sofie: Jag googlade på till exempel hur anemoner såg ut ((Erik : 
What?)) och så tittade jag på anemoner och så googlade jag 
på hur maneter såg ut.

andreas: Är du säker på att det inte är Anna som har ritat det där?

sofie: Ja men jag lovar varför… ghh (ljud av frustration).

andreas: Jamen förut när du ritade såg det inte så här snyggt ut.

sofie: Men jag har inte ritat det här förut… min skiss…

andreas: Nej men alltså typ såna här alltså fina… jag vet inte…

erik:  Det här är helt galet.

andreas: … det har inte varit lika snyggt.

sofie: Den här var ju bara en skiss (pekar på skissen).

andreas:  Jamen jag menar andra grejer ((Erik : Satan)) det har inte sett 
så här bra ut när du har ritat.

sofie: Men då kanske jag inte har lagt ner lika mycket tid heller 
((Andreas : Nej)) jag tyckte det var kul att skissa så jag satt 
och rita… igår när jag kom hem från skolan till jag typ sov. 
Men jag vet inte hur jag ska rita berg så jag vet inte hur jag 
ska göra (kort paus) men ursäkta mig… men det är ju inte 
jättesvåra former.

sara: Nej men det ser typ kalkerat ut ((Erik : Mm det gör det)) Det 
ser ut som en tecknad bild som du så här på en sån här…

sofie: Men jag har inte det. ((Sara : Jag tror dig)) Alla hatar på mig 
(med ynklig röst).

Här befäster och upprätthåller eleverna en norm kring att teckna fint gentemot 
varandra. Värdet i Sofies bild är beroende av huruvida hon har tecknat på fri hand 
eller om hon har kalkerat, vilket klasskamraterna undersöker genom utfrågning. 
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Under lektionens gång nämner Sofie flera gånger att hon hade lagt ner fyra timmar 
på teckningen. Jag tolkar det både som ett slags försvar för att tysta eventuella 
skeptiker och som ett uttryck för stolthet – att fyra timmar motsvarar ett stort 
engagemang från hennes sida och att hon ser kopplingen mellan ansträngning 
och ett lyckat resultat.

Även på Björkskolan där eleverna ska måla anses det vara fusk att kalkera, med 
andra ord är de här värderingarna kring bildframställningen inte beroende av att 
bilduppgiften fokuserar på någon särskild teknik. Följande samtal utspelar sig 
mellan två elever i årskurs 9, där Hanna undrar hur Ester har lyckats med flickan i 
sin skiss (Observation åk 9, Björkskolan):

ester: Jag satt och ritade hemma igår.

Hanna: Den där? (tittar på bilden) Oh my god!

ester: (lutar sig fram och viskar) Jag kalkerade.

I den här korta ordväxlingen avslöjar Ester att hon är medveten om att kalkerande 
anses vara fusk, eller kan påverka betyget negativt, eftersom hon är mån om att 
läraren och de andra eleverna inte ska höra henne. I nästa sekund tillägger hon med 
vanlig röst att flickan på bilden inte är så avancerad, men att hon ändå känner sig 
duktig som lade ner tid på bilden hemma. 

I de olika bilduppgifterna är det inte bara eleverna utan även lärarna som 
bidrar till att upprätthålla värderingar om att teckna fint. Agneta berättar i 
intervjun att hon tycker att förebilder är bra för eleverna som inspiration och 
stöd, men hon värdesätter samtidigt en viss grad av självständighet hos eleverna, 
att ”även om de inspireras av andras bilder kan dom ändå skapa något nytt och 
eget” (Lärarintervju 1, Almskolan). När jag frågar om bedömning och betyg
sättning säger hon att hon tittar på huruvida arbetet är elevens eget, vilket hon 
menar både handlar om själva idén och tecknandet : ”för i den här uppgiften så 
finns ju möjlighet också att titta och… kanske inte kopiera men ändå få rita av” 
(Lärarintervju 1, Almskolan). Hon menar att det brukar vara lätt att se när elever 
har ritat av eller när de har skapat något själva. 

Reglerna för användande av ljusbord och kopieringsapparater framstår ibland 
som otydliga för eleverna även om de är verktyg som används flitigt i bild
undervisningen. Vid det tredje lektionstillfället säger Agneta till elever som 
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kalkerar vid ljusbordet att det är viktigt att de gör bilden till sin egen : ”tänk på att 
inte rita av andras bilder för mycket, ni vet jag bedömer även er förmåga att själva… 
det är en sak om ni använder bilden som skiss, men att ni ändå lägger till något eget” 
(Observation, åk 8, Almskolan). 

På Björkskolan uppstår vid ett tillfälle frågor kring överföring av skissen på 
större papper. Många elever har skissat i samma format som den färdiga bilden och 
överför då skissen till ritpapper med hjälp av ljusbordet. Några elever har däremot 
uppfattat att de först skulle skissa på ett mindre papper. Nu undrar Emma hur hon 
ska göra för att överföra bilden. Birgitta säger att hon kan förstora skissen, men 
det väcker frågor vid bordet om bedömningen (Observation åk 9, Björkskolan):

Jonna:  Men får jag inte sämre betyg av det?

Birgitta:  Det är mycket som ingår i den här uppgiften… nä men om jag 
säger så här, att skulle alla satsa på A, då skulle jag vilja att du 
tänker lite längre överhuvudtaget så att du liksom klarar av 
ännu mer själv. Men det är klart att du klarar av att rita upp 
den här nu på en större, för det hinner ju du… och förstora 
upp den.

Birgitta förtydligar här att arbetet med att förstora den lilla skissen för hand visar 
prov på större självständighet och teknisk färdighet Jag förstår detta som att även 
lärarna bidrar till att befästa vissa värderingar kring teckning, som att exempelvis 
inte förlita sig för mycket på förlagor och att det värderas högt att kunna rita 
på fri hand. Dessa värderingar uppfattar eleverna, för när Birgitta lämnar bordet 
fortsätter samtalet. Emma beklagar sig över att hon har lagt ner så mycket arbe
te på skissen, trots att läraren har sagt att hon bedömer hela processen, inklu
sive skissen och elevens omprövningar. Jonna i sin tur tror att läraren ger lite 
olika instruktioner till eleverna om hur det ska gå tillväga med förstoringen 
beroende på var de befinner sig, att ”de elever som kanske ändå inte kan få A kan 
få välja en enklare väg och att det är därför hon säger olika saker till olika elever” 
(Observation, åk 9, Björkskolan). 

Samtidigt som lärarna bidrar till att befästa den tekniska och hantverks
mässiga traditionen problematiserar de den också. Agneta menar att det vid betyg
sättningen är lätt att :
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 […] falla ner i de här luckorna med att titta på det som är liksom, ska vi säga, 

vackert eller liksom… det här är en skicklig tecknare. Och glömma bort att det 

finns andra värden också i en bild som kan vara lika viktiga ((F : Mm)) eller kanske 

viktigare i vissa fall. (Lärarintervju 1, Almskolan)

Här betonar läraren istället betydelsen av bildens budskap och uttryck. I arbetet 
med surrealistiska självporträtt påminner Agneta också eleverna vid upp repade 
tillfällen om att skicklighet i teckning är något som övas upp, vilket jag tolkar som 
ett sätt att avdramatisera och tona ner elevernas föreställningar om att teckna fint. 
Däremot utmanas inte den tekniska och hantverksmässiga traditionen eftersom ett 
av målen med bilduppgiften är att eleverna ska bli bättre och säkrare på att teckna. 

Birgitta berättar om hur det kan låta när nya sjuor kommer till henne, om deras 
prestationsångest och föreställningar om bildämnet :

[…] så kan jag känna att en del ’åh vad hemskt med bild’, ’alltså man ska göra så 

fint’ och sådana här saker så att jag brukar avdramatisera det där och så gör vi lite 

övningar så att dom får känna sig lite lugna och sen går vi in i mer… styra dem, en 

ram för hur det ska vara. (Lärarintervju 2, Björkskolan)

Jag tolkar Birgittas utsaga som att hon önskar tona ner elevernas uppfattning 
om bild som ett färdighetsämne i bemärkelsen att det måste bli fina bilder. Hon 
beskriver vidare att hon gör något motsvarande en diagnos, som i andra skolämnen, 
för att se var eleverna befinner sig och vad de behöver för stöd framåt. 

Jag uppfattar att elevernas önskan om att teckna fint både sammanfal
ler och avviker från lärarnas intentioner med bilduppgifterna. I arbetet med 
surrealistiska självporträtt ser jag till exempel att läraren uppmuntrar eleverna 
att lägga ner mycket tid på teckningen, men för hennes del finns det ingen mot
sättning mellan uppgiftens kommunikativa och mer hantverksbetonade inslag, 
snarare anses de förutsätta varandra. Detta upplever jag inte är lika självklart för 
elevernas del. Exempelvis kan elever tolka lärarens uppmaning om att planera 
kompositionen och arbeta igenom hela bildytan på ett bokstavligt vis, vilket 
framgår när Erik ska teckna sin bakgrund (Observation åk 8, Almskolan):

erik: Alltså måste man ha grå bakgrund?

agneta: Just det behöver man inte ha däremot tänker jag att du kan 
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tänka efter… vad är det här för… lämnar du bara vitt och 
liksom… har du inte tänkt att det här vita ska stå för nånting, 
bara en tom yta, då blir det ju också bara en tom yta.

Jag tolkar samtalet som att Erik har uppfattat ett förbud mot pappersvita 
bakgrunder (detta är också något som fler elever i klassen har ställt frågor kring). 
Agneta måste därför förtydliga att han får lämna ytor pappersvita, förutsatt att 
han har en medveten tanke med det eftersom en vit yta också bär mening i en bild. 
I sin strävan att förstå förutsättningarna för bilduppgiften har Erik tolkat Agnetas 
instruktioner på ett instrumentellt vis, utan att förstå att hon ville uppmärksamma 
dem på redskap för bildframställning som handlar om betydelsebärande tecken i 
bilden. Detta visar också på svårigheten för vissa elever att förstå hur bildens form 
och innehåll samverkar för att förmedla bildens budskap. 

Eleverna tenderar att förstärka den tekniska och hantverksmässiga traditionen 
i ämnet även när bilduppgifter innehåller andra inslag som betonar andra värden 
i bildarbetet. Detta blir synligt i elevintervjuerna där flera elever anger syftet 
med uppgiften på ett sätt som ligger i linje med uppgiftsbeskrivningen (lärarens 
intention) medan de tenderar att lyfta fram tekniska aspekter i arbetet när jag 
frågar dem om vad de upplever att de har lärt sig eller vad de tror att läraren tittar 
på när hon ska bedöma och betygsätta arbetet. Kanske beror detta på att det är 
enklare för eleverna att förstå och verbalisera teknisk skicklighet som är ett för 
dem konkret och synligt mål i bildundervisningen. Mer abstrakta förmågor, som 
att exempelvis förstå samband mellan bildens uppbyggnad och dess budskap eller 
mer långsiktiga strävansmål i ämnet som handlar om en djupare förståelse för 
bilders roll och funktion, kan däremot vara svårare att ta till sig. Detta kan göra 
arbetet med berättande bilder relativt komplext för elever.

Att använda förebilder
Det tredje subtemat handlar om användandet av förebilder i undervisningen. 
En konsekvens av föreställningen om att teckna fint är att eleverna i hög grad 
förlitar sig på förebilder i sitt bildskapande. Förebilderna är viktiga för att utveckla 
förståelse för stilistiska drag och bildbudskap, de ger inspiration till bildlösningar 
och erbjuder stöd i den tekniska utvecklingen genom att möjliggöra härmning och 
kopiering. Ett synligt drag i elevernas bilder är därför att de är intertextuella, det 
vill säga att deras bilder påminner om eller refererar till andra bilder eller genrer 
(Kristeva 1966/1986). Eleverna förhåller sig till bildkonventioner hämtade från 
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konstbilder, populärkultur och varandras bilder. Detta gäller inte enbart val av motiv, 
utan även stilistiska drag och komposition (exempelvis format och kompositioner 
inspirerade av landskapsbilder eller uppslag i barnlitteratur och serier). 

Från lärarnas sida upplever jag en ambivalent hållning gentemot användandet 
av förebilder : de framhåller deras betydelse, men vill samtidigt att eleverna ska 
förhålla sig självständigt till dem. Birgitta upptäcker exempelvis att flera elever i 
årskurs 9 härmar bilder de hittar på internet när de gör bildsökningar på sökorden 

”mänskliga rättigheter”:

[…] när dom har sökt på nätet om mänskliga rättigheter så har jag fått säga ’jamen 

den där bilden finns på nätet, du kanske ska välja en annan’ ((F : Mm)) så det la jag 

faktiskt ut på lärplattformen, en där med händerna på taggtråden, för det var flera 

som började med den och jag sa den där finns ju exakt den. ((F : Jo)) (skratt) Det är 

ju som att kopiera någonting. Du måste hitta något annat och det är klart det är 

mycket med mänskliga rättigheter, händerna och… (Lärarintervju 2, Björkskolan)

Under lektionstid uppmanar hon eleverna, både i helklass och vid olika bord, att 
de bör komma på egna gestaltningar för att lösa bilduppgiften. I en av intervjuerna 
reflekterar hon sedan över hur elever förhåller sig till andras bilder i sin egen 
bildframställning :

[…] framställa det är ju hur du har lyckats får fram den och att du inte kan kan

ske… alltså kopierar du en bild rakt av, då känns det inte lika bra värde ((F : Nä)) 

som om du gör om den då har du fått in idéerna och det här. Att du knycker vissa 

saker det får man ju göra jag menar man gör ju parafraser och det. (Lärarintervju 

1, Björkskolan)

Exakt var gränsen går mellan att kopiera eller ”knycka vissa saker” tycks däremot 
inte vara helt klar för alla elever. Det faktum att båda lärarna behöver förtydliga 
hur de tänker kring exempelvis att kalkera och härma andras bilder är ett tecken 
på detta. För lärarnas del finns det en tydlig skiljelinje mellan att inspireras och 
att härma osjälvständigt. För deras del hör självständigheten både ihop med själva 
idégenereringen, vilket framgår i Birgittas utsaga här ovan, och vikten av att 
kunna visa teknisk förmåga i bildframställningen. För elevernas del kan däremot 
själva bildidén ges en underordnad position i förhållande till upplevda krav på 
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realism och avbildning. Det finns med andra ord en inbyggd spänning i ämnet som 
synliggörs i temat Att teckna fint, där det å ena sidan anses vara fusk att härma och 
kopiera, å andra sidan kan härmningen möjliggöra den realistiska avbildningen 
som är så åtråvärd för eleverna. Jag tolkar det som att realiseringsreglerna, som 
enligt Bernstein (2000) handlar om hur något kan realiseras i den givna kontexten, 
därmed framstår som otydliga för vissa elever, åtminstone vad gäller graden av 
självständighet i förhållande till användande av förebilder. 

Avslutande kommentar till temat
I temat Att teckna fint framgår det att bilduppgifternas inriktning mot bild
framställning förstärker en teknisk och hantverksmässig tradition som redan 
finns i ämnet. Både lärarna och eleverna reproducerar vissa värderingar som 
därmed aktualiseras, som att teknisk skicklighet och realism och avbildning är 
eftersträvansvärt. Det finns dock en diskrepans mellan hur lärarna och eleverna 
värdesätter olika inslag i bilduppgifterna. Jag menar att eleverna i högre grad 
än lärarna betonar ämnestraditionen. Detta är förknippat med elevernas före
ställningar om bild som ett ämne där man främst målar och ritar (Wikberg, 2014). 
De har även lättare att förstå ämnets mer konkreta ämnesinnehåll, såsom att visa 
upp en teknisk färdighet, än mer abstrakta strävansmål. Utöver detta betonas 
också den hantverksmässiga traditionen i ämnet genom rummets starka klassifice
ring och från lärarnas sida finns det en implicit styrning som bejakar traditionellt 
tvådimensionellt arbete, vilket i sin tur förstärker dessa värderingar. Sammantaget 
menar jag därför att ämnets bildspråkliga, kommunikativa tradition utmanas av 
den teknisk/hantverksmässiga traditionen i dessa bilduppgifter, trots målsätt
ningen att eleverna här ska framställa berättande bilder. Att endast en av de 65 
elevbilder som ingår i denna studie är framställd digitalt, samt att alla bilder är 
tvådimensionella, förstår jag som en konsekvens av att elevernas föreställningar 
om bildämnet ligger i linje med lärarnas explicita och implicita styrning mot tra
ditionella hantverkstekniker och tvådimensionella bildlösningar.

Två subteman i Att teckna fint är motsägelsefulla : å ena sidan anses det vara 
fusk att kalkera och härma andras bilder, å andra sidan används förebilder i hög 
grad då detta underlättar för eleverna att teckna fint. Denna inbyggda spänning 
är en konsekvens av bildundervisningens relativt svaga inramning, som skapar 
en osäkerhet kring vilka regler som gäller (Bernstein, 2000). Spänning kan också 
uppstå kring valet av förebild. Genom att eleverna använder sig av förebilder blir 
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deras egna bilder intertextuella; valet av förebild påverkar därmed bildens uttryck. 
Motstridigheten inom det här temat tangerar därför nästa tema, som behandlar 
skolans förhållningssätt till populärkultur kontra dess bildande uppdrag.

Tema 3: Smakfostran och bildning
Det tredje temat jag har identifierat handlar om det smakfostrande och konst
bildande uppdrag som finns i bildämnet. Denna ämnestradition kan spåras tillbaka 
till tidigt 1900tal då teckningsämnet rörde sig bort från en rent nyttobetonad 
teckningsundervisning och mot ett ämne där eleven också skulle lära sig förstå 
konstbilder och utveckla sin estetiska känsla och smak (Pettersson & Åsén, 1989). 
Spår av de värderingar och normer som präglade denna konstpsykologiska fas 
lever fortfarande kvar i bildämnet idag (Nordström, 1994; Åsén, 2006) och detta 
tema är därför tänkt att ge en bild av hur det yttrar sig i arbetet med berättande 
bilder. Temat är inte lika framträdande som temat Att teckna fint, men ändå synligt 
i materialet. Följande subteman ryms inom temat : konstbilder premieras, populär-
kultur värderas högt och populärkultur värderas lågt.

Konstbilder premieras
Gemensamt för studiens fyra bilduppgifter är att de erbjuder en förberedd inter
textualitet för eleverna. I arbetet med filmaffischer är det genrer inom film mediet 
som hamnar i fokus och läraren visar både äldre och några nyare exempel på hur 
genrer kan visualiseras i form av en reklambild för en film. Bildvisningarna är främst 
tänkt att inspirera eleverna. Det finns inget krav på att de ska redogöra för fakta
kunskap om olika filmer eller genrer, däremot ska de visa sin genre medvetenhet 
i sin visuella gestaltning. Både affischernas form och innehåll hamnar i fokus vid 
genomgången, då läraren visar och berättar för eleverna hur olika tecken i bilden 
leder till att ett visst budskap förmedlas. 

I de övriga uppgifterna finns en tydlig konsthistorisk förankring. I konst tema
uppgiften knyts bilderna till modernismen, i teckningsuppgiften med själv porträtt 
är surrealismen utgångspunkt för arbetet och i parafrasuppgiften tar läraren ett 
konsthistoriskt helhetsgrepp genom att presentera verk från de allra tidigaste 
grottmålningarna fram till nutida verk. Tre av de fyra uppgifterna behandlar 
med andra ord konsthistoria och även om filmaffischuppgiften använder sig av 
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populärkulturella bilder finns här också en historisk inramning. Eleverna lär sig 
om filmhistoria och studerar äldre affischer som är målade och tecknade analogt. 

Tidigare studier visar att det i ämnets praxis är vanligt att väva in konst historiska 
inslag i bildarbetet (Örtegren, 2013). Enligt kursplanen i bild ska elever bland annat 
utveckla kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid, och 
under rubriken ”Bildanalys” i det centrala innehållet för årskurs 7–9 står det att 
undervisningen ska behandla såväl samtida konst och dokumentärbilder samt 
konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa 
och övriga världen (Skolverket, 2019, s. 28). 

Genom att kombinera ett konsthistoriskt innehåll med inslag av bild fram
ställning kan flera delar av ämnets centrala innehåll behandlas i en och samma 
uppgift, vilket kan vara en anledning till varför det ofta görs. En mindre pragmatisk 
förklaring till varför konstbilden får en särställning i undervisningen är att bild
lärarna också tror på konstens förmåga att engagera, väcka tankar och skapa upple
velser hos eleven, samt att konstbilden kan fungera som språngbräda för ett nytt och 
eget bildskapande. Agneta resonerar så här om varför parafrasuppgiften är viktig :

[…] därför att jag inbillar mig att man på nåt vis, om jag inte skulle säga avväpnar, 

men på nåt vis så plockar man ner dom här konstbilderna till nånting som blir 

närmare eleverna. Då kan dom liksom ta en klassisk konstnärs… alltså konstbild 

som typ Mona Lisa eller nån av dom här kända och titta närmare på den och göra 

den till nånting som blir aktuellt för dom själva, eller som känns som man kan 

känna igen sig själv, eller nytt och spännande. (Lärarintervju 2, Almskolan)

Den ämnessyn som framträder i citatet bär starka drag av diskursen fritt skapande, 
där konstbilden är tänkt att stimulera en estetisk upplevelse där eleven kan möta 
både det främmande och bekanta genom konsten. Kopplingen mellan konstbilder 
och diskursen fritt skapande, det vill säga bilder som sammanbinds med en mer 
personlig upplevelse av en händelse eller företeelse, är också en anledning till att 
bildämnet ofta behandlar genrer inom konstområdet (Örtegren, 2013). 

I bildundervisning är det fortfarande vanligt att låta elever inspireras av 
1900talets konst och lära sig måla som (de företrädesvis manliga) konstnärerna 
under modernismens epok, vilket ligger i linje med den konstpsykologiska 
ämnestraditionen där den egna identiteten och känslor ges en framträdande roll 
(Addison, 2003; Atkinson, 2006). Detta mönster är också synligt på de här två 
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skolorna. Det är en traditionell och i huvudsak västerländsk konstkanon som tar 
störst utrymme i lärarnas bildspel och urval av exempelbilder och konst böcker. 
Exempel på konstnärer vars bilder visas upp är Pablo Picasso, René Magritte, 
Giorgio de Chirico, Claude Monet, Frida Kahlo, Salvador Dali, Edvard Munch, 
Vincent van Gogh, Francisco de Goya och Edvard Hopper. I årskurs 9 på båda 
skolorna nämns några kvinnliga konstnärer, liksom ett antal konstnärskap inom 
samtidskonsten. Samtidigt vittnar lärarna om att deras konsthistoriska upplägg 
kan se lite olika ut från år till år och i olika bilduppgifter.

Birgitta diskuterar dominansen av manliga konstnärer i konsthistorien med 
eleverna i årskurs 9 och vad detta kan bero på ur ett historiskt perspektiv, vilket 
visar medvetenhet kring urvalet. Agneta problematiserar också urvalet i en av 
intervjuerna. Hon berättar att hon tidigare försökte få med väldigt mycket och 
hade långa föreläsningar. Nu försöker hon istället att sålla hårdare men tycker då 
att det är svårt ”att bestämma, vilka är det man ska presentera och visa, vilka tycker 
man är dom viktigaste och betydelsefulla liksom” (Lärarintervju 2, Almskolan). 
Hon menar att vissa konstnärer har en tendens att hamna i förgrunden :

[…] det ingår ju som en del i kursplanen att dom ska ha liksom en allmänbildning 

när det gäller konstnärer och konstnärskap och konsthistoria, ja egentligen från 

olika tider och även länder, nu blir det eftersom jag kör traditionell konsthistoria i 

den här uppgiften så blir det väldigt mycket Europa. (Lärarintervju 2, Almskolan)

Båda lärarna vittnar om en urvalsproblematik som dels bottnar i det urval de har till
gång till genom konsthistorisk litteratur, dels på grund av en upplevd stoff trängsel 
i ämnet. Baserat på Agnetas utsaga upplevs urvalet som problematisk främst ur ett 
allmänbildande perspektiv, att elever bör känna till fler konstnärskap från olika tider 
och platser. Däremot problematiserar inte lärarna vad det innebär för eleverna att i 
huvudsak ta utgångspunkt i manliga västerländska konstnärskap i sitt eget bildska
pande, vilket jag menar är ytterligare en dimension i detta. Som redan nämnts är det 
särskilda ämnen som berörs i den västerländska modernistiska konsten (Atkinson, 
2006; Örtegren, 2013), vilka kan tänkas vara mer eller mindre tillgängliga för olika 
elever. Wikberg (2014) konstaterar exempelvis i sin studie att äldre och modernistisk 
konst inte erbjuder så många bilder där kvinnor är aktiva subjekt, vilket påverkar i 
synnerhet flickors möjlighet att identifiera sig med bildernas subjekt. En stark beto
ning på att uttrycka känslor i bildarbetet kan samtidigt förstärka ämnets feminina 
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framtoning i elevernas ögon, det vill säga att bild främst är ett ämne för flickor, vilket 
kan göra det svårare för pojkar att närma sig bilduppgiften (Wikberg, 2014). 

Trots att bildundervisningen premierar konstbilder, och främst en västerländsk 
konstkanon, konstaterar Änggård (2005) och Sparrman (2002) att yngre barn i regel 
är eklektiska och blandar och använder förebilder de finner intressanta i sitt bild
skapande, utan att göra åtskillnad mellan det som räknas som så kallad finkultur 
eller populärkultur. Ett liknande mönster finner jag även bland dessa äldre elever. 
I bilduppgifterna hämtas inspiration från såväl konstbilder, exempel bilder från 
tidigare elever och bilder eleverna finner genom bild sökningar på internet. Eleverna 
härmar även varandras bilder, vilket tidigare forskning har visat är vanligt förekom
mande i bildskapande verksamhet (Löfstedt, 2001; Thompson, 1999; Änggård, 2005). 
Genom härmningen reproduceras bildgenrer och bild konventioner och samtidigt 
konstruerar eleverna egna bildkonventioner inom kamratkulturen (Änggård, 2005). 

I vissa av elevernas bilder framträder dessa konventioner som starkare än den 
konsthistoriska inramningen som läraren har gett uppgiften. Det kan delvis 
bero på att dessa elever känner att konstbilderna eller exempelbilden ligger för 
långt ifrån deras egen bildframställningsförmåga. Vid introduktionen av de 
surrealistiska självporträtten på Almskolan reagerar exempelvis några elever på de 
inspirationsbilder som läraren visar dem. Eleverna tycker att de är skickligt gjorda 
och uttrycker oro inför det egna arbetet, varpå Agneta avdramatiserar genom att 
påtala att skicklighet går att öva upp och att hon inte förväntar sig att de ska ligga 
på samma nivå som verksamma konstnärer.

Att konstbilderna uppfattas som komplexa kan även leda till att elever väljer 
att utgå från bilder med enkla kompositioner eller motiv för att vara säkra på att 
lyckas med sin egen gestaltning. När jag frågar Saga om hon hade velat att parafras
uppgiften skulle se annorlunda ut på något vis svarar hon (Saga, åk 9, Almskolan):

saga: Alltså en utmaning hade ju varit om hon [läraren] hade valt 
en bild till en ((F : Ja)) för att jag tänker att man väljer ju 
nånstans ändå en bild som man själv kan göra nånting med. 
Som man är säker på i alla fall, så känner jag.

Frida: Att du tänker att man blir lite strategisk eller?

saga: Ja, man tar sina säkra kort som. ((F : Okej)) Det är (skrattar 
till) så jag väljer.
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Frida: Tror du att det är många i klassen som gör så?

saga: Ja, det tror jag. Det är lättare liksom. ((F : Ja)) Och det beror 
på vilken nivå man är på i bild, men alltså det är ju oftast så 
man gör. Så det hade varit kul om hon hade kunnat välja en 
bild som hon vet att man inte skulle ha valt.

Här framgår det hur målstyrning i kombination med värderingar om att teckna fint 
slår igenom när elevernas valfrihet blir för stor i bilduppgiften. Detta kan potentiellt 
utgöra ett hinder för eleverna att möta det obekanta och främmande genom konsten, 
vilket är motsatsen till ämnets målsättning med konstbilderna. Samtidigt uppskat
tas också friheten. Maja, som går i samma klass som Saga, menar tvärtom att : 

[…] det var ju som bra att man som fick välja själv vilken bild man ville jobba med 

och sen att man hade nåt att gå efter. ((F : Mm)) För ibland kan det ju vara lite svårt 

att komma på idéer. […] Sen var det väl kul att man skulle göra om den istället för 

att bara rita av den. (Maja, åk 9, Almskolan)

Jag förstår Sagas och Majas utsagor som att de båda uppskattar styrning, om än i 
varierande grad och utifrån olika behov. Saga vill utmanas mer i problemlösningen 
i syfte att komma bort från betygsstrategiska förenklingar. Maja upplever istället 
att premisserna kring parafrasen, ”att man skulle göra om den”, är en tillräcklig 
ram att förhålla sig till och välkomnar istället att bilduppgiften erbjuder relativt 
stor frihet i urvalet (Maja, åk 9, Almskolan). För henne fungerar konstbilden som 
en inspirerande ingång i den idégenererande fasen. 

En annan anledning till att elever vill använda andra bilder än konstbilder 
är att det är svårt för dem att uttyda hur konstbilderna ska användas i relation 
till det egna bildarbetet, eller att de uppfattar detta inslag som mindre viktigt i 
bild uppgiften. På Björkskolan har Birgitta lånat in en mängd konstböcker som 
hon visar eleverna i årskurs 9 i hopp om att de ska inspireras av bildernas stil 
och budskap. I en genomgång under den andra lektionen ger hon förslag på hur 
eleverna kan använda bilderna (Observation, åk 9, Björkskolan):

Birgitta: […] för hur ska jag tänka? Ja, jag kanske måste tänka att 
istället för att tänka att jag ska jobba om frihet så kanske 
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jag börjar titta på några bilder som är intressanta som man 
skulle kunna koppla till något inom mänskliga rättigheter. 
Eller också har jag redan bestämt att jag vill jobba inom det, 
att jag vill jobba med lika värde, till exempel jämställdhet, 
eller det jag nu vill jobba med. […] Så det här är ett tips idag. 
Börja titta. För du ska ju hitta ett sätt att måla, rita också. 

Birgitta presenterar här två funktioner hos konstbilden : dels kan den hjälpa eleven 
att välja ämne och avgränsning (underlätta problemformulering/idégenerering) 
och dels kan den ge ingångar till tekniska lösningar (underlätta problemlösning/
val av stil och teknik). Senare under genomgången repeterar läraren namnet på 
några stilinriktningar och kända konstnärer, men det är framför allt konst bildernas 
stilistiska drag som betonas, med fokus på målerisk teknik. Läraren frågar exem
pelvis ”hur skulle jag måla om man tänker mer impressionistiskt?” varpå eleverna 
svarar ”intryck” och läraren bekräftar ”det är mer intryck, precis. Och måleriet 
var ju mer att färgerna som smälter samman…” (Observation, åk 9, Björkskolan). 

Det här är igen ett exempel hur den tekniska och hantverksbetonade ämnestra
ditionen genomsyrar ämnet; ett moment som är tänkt att behandla konsthistoria 
kommer till stor del att handla om att stödja elevernas bildframställningsförmåga. 
Det i sig behöver inte vara ett problem så länge syftet framgår tydligt för eleverna, 
men den svaga inramningen av uppgiften kan här ge vid handen att eleverna 
är mer fria att välja hur de vill förhålla sig till konstbilden än läraren egentligen 
tänker sig. Under lektionerna är det också mycket vanligt att eleverna söker efter 
inspirationsbilder på internet, även om de också bläddrar i konstböcker. När jag 
intervjuar Wilma (Wilma, åk, 9, Björkskolan) och frågar vilken konststil hon har 
inspirerats av i sin lösning av konsttemauppgiften svarar hon :

WilMa: Alltså helt seriöst så tänkte inte ens jag på det ((F : Nä)) allt
så den här är som inte ens kopplad till nån –ism. Inte som 
Birgitta sa i alla fall ((F : Nej)) eh, så det är väl kanske lite 
dåligt, men samtidigt så…

Frida: … det föll bort lite?

WilMa: Ja, det föll bort (skratt). 
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Jag uppfattar att eleverna i den här klassen i första hand använder andras bilder 
som stöd i den idégenererande fasen, som ett sätt att hitta ingångar till temat 
mänskliga rättigheter, eller för att få stöd i avbildningen, exempelvis genom att 
studera hur vissa motiv är tecknade eller målade. De uppfattar även bilduppgiftens 
tema som viktigare än den konsthistoriska inramningen, varpå val av konststil 
att inspireras av är av sekundär betydelse i relation till den egna bildidén. I det 
här fallet behöver det inte gå emot lärarens intention med uppgiften, men det får 
konsekvenser för bildens utformning. 

Populärkultur värderas högt
Det faktum att konstbilden premieras och håller en särställning i bildämnet 
betyder inte att populärkultur stängs ute, tvärtom har ämnet numera ett uttalat 
mål att behandla budskap i massmediers bilder och studera samtida visuell kultur 
(Skolverket, 2019). Som redan nämnt uppvisar eleverna en avslappnad hållning till 
olika bilduttryck i sitt eget bildskapande. De hämtar inspiration från många håll 
i sin bildproduktion och detta uppmuntras i regel av lärarna. 

I arbetet med filmaffischerna blir det särskilt tydligt att eleverna tillåts röra 
sig i den visuella kultur som ligger nära dem själva, dels genom inriktningen mot 
film och dels genom att eleverna ges valfrihet i övrigt vad gäller genre och teknik. 
Birgitta arbetar med filmaffischer för att eleverna verkar tycka att den uppgiften 
är rolig och säger att ”alla kanske inte ser lika mycket film, men film ligger ju ung
domarna väldigt nära” (Lärarintervju 1, Björkskolan). Hon berättar också att det 
kan hända att någon elev inte vill arbeta med utgångspunkt i en film och då kan 
hon ibland hitta andra alternativ, som att göra en affisch till ett datorspel istället. 

I Birgittas uttalande blir det synligt att populärkultur ses som något som kan 
bidra till att elever tycker att ämnet känns roligare och mer relevant. Detta har 
också stöd i forskning som visar att barn och unga tilltalas av medieprodukter och 
populärkulturens bilder (Änggård, 2005). Att lyfta in elevernas erfarenheter från 
fritidens visuella kultur rekommenderas även som ett sätt att skapa större enga
gemang i bilduppgiften (Welvert, 2010). 

Tidigare har jag nämnt hur lärare ser på estetisk verksamhet som något som ska 
vara lustfyllt för eleverna, vilket ofta likställs med praktiskt arbete (Addison, 2003; 
Lindgren, 2006), men förutom själva görandet kan även ämnesstoffet motiveras 
utifrån närhet till elevernas intressen. Här menar jag att föreställningen om bild 
som ett fritt och annorlunda skolämne slår igenom på ett sätt som det antagligen 
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inte skulle göra i ett ämne som exempelvis matematik, där innehållet är mer styrt 
och förutbestämt utan elevers inflytande. 

Även parafrasuppgiften öppnar upp för användandet av populärkulturella 
referenser. Här är eleverna visserligen bundna till en konstbild, men det finns en 
inbyggd uppmuntran att använda samtida uttryck i hur uppgiften ramas in. I sitt 
bildspel presenterar läraren aktuella och samtida parafraser, exempelvis bilder 
gjorda av gatukonstkonstnären Banksy. Uppgiften kräver också att konstbilden 
ska förändras på något vis. Eftersom parafrasuppgiften behandlar konsthistoria 
ligger det nära till hands att ta en äldre bild och modernisera den. Det kan man 
göra på piktoral eller plastisk nivå för att på så vis ändra eller förstärka bildens 
tematik (Örtegren, 1992).

I arbetet med surrealistiska självporträtt ges eleverna möjlighet att berätta 
om sina intressen i bilduppgiften, därmed bejakas den visuella kultur de lever i, 
med motiv och stilistiska drag hämtade från bilder i exempelvis spel och sociala 
medier. Under en av lektionerna är flera pojkar djupt engagerade i ett samtal om 
ett datorspel. Under och efter lektionen reflekterar Agneta över hur bilderna och 
val av motiv ofta fungerar som en ingång till samtal om olika frågor : ”det kanske 
blir så att man hamnar i det när man tecknar datorspelsgrejer” (Observation, 
åk 8, Almskolan). Jag tolkar det som att elevernas erfarenheter av populärkultur 
välkomnas och ges stort utrymme i bilduppgiften, utan att värderas negativt i 
relation till den surrealistiska inramningen som uppgiften också har.

Avsaknaden av läromedel i ämnet är en bidragande orsak till att populärkultur 
ges utrymme i undervisningen, exempelvis genom att lärarna och eleverna söker 
inspirationsmaterial på nätet. Julia på Björkskolan beskriver hur hon fick idén till 
sin bild (Julia, åk 9, Björkskolan): 

Julia: Jag kollade runt på typ Youtube och lite sånt där, eller inte 
Youtube, på Google ((F : På Google ja)) och hittade lite olika 
bilder som såg lite olika ut så här. Vissa var med jordglober 
på där det stod olika människor runt hela jordgloben. Och 
sen byggde jag upp en egen bild av olika bilder jag hittade.

Frida: Men när du sökte hade du redan bestämt att du ville göra en 
jordglob eller hade du…

Julia: … nej, jag sökte först på mänskliga rättigheter bara. ((F : Ja)) 
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Och då kom det upp olika och så fick man lite idéer av det 
och sedan sökte man på andra grejer och då fick man idéer 
på det.

Frida: Pratade ni mycket med varandra när ni skulle skissa och så 
där ((J : Ja)) vid bordet?

Julia: Det var ju tips man fick av andra och… så här man gav tips och 
((F : Mm)) så det var inte bara internet utan kompisarna också.

Utdraget visar på det eklektiska förhållningssätt som Änggård (2005) och Sparrman 
(2002) beskrivit att elever har till att använda andras bilder i eget bildskapande. På 
båda skolorna används datorer och mobiltelefoner aktivt i bildundervisningen. 
Eleverna möter således en bred repertoar av både konstbilder och andra slags bilder 
och Julia vittnar om en bildprocess där eleverna influerar varandra och där bild
element också hämtas från olika håll och fogas samman i den egna bilden. 

Digitala verktyg används även i skissarbetet. Exempelvis kan elever fotografera 
med sina mobilkameror för att sedan använda dessa bilder som förlagor. Detta 
gör att bilderna kan påminna mer om digitala bilder i sociala medier än analogt 
framställda konstbilder. Det beror på att de digitala verktygen påverkar bildernas 
uttryck (Rose, 2016). I sin tur medför det att de populärkulturella influenserna 
ibland tar större plats än läraren planerat. Elever kan också inspireras av bilder 
som stilmässigt gör det svårt för dem att hålla sig inom uppgiftens ramar. Ibland 
gör elever detta omedvetet, som i Wilmas fall när hon frångår uppgiftens modern
istiska inramning. Andra gånger uppfattar jag det som ett aktivt val baserat på 
elevernas preferenser. 

En annan konsekvens av elevernas möjlighet att själva söka och hitta bilder 
på nätet är att läraren tappar kontrollen över urvalet av bilder, på gott och ont. 
Det finns en emancipatorisk och demokratisk potential i att låta elever påverka 
urvalet själva (Elmfeldt & Erixon, 2007). Konsthistoriska översiktsverk kan dess
utom kritiseras för ojämn representation av framför allt kön och etnicitet, vilket 
lärarna är medvetna om. Samtidigt har konstböckerna genomgått en kvalitets
granskning innan tryck, vilket inte alltid är fallet med material på internet. 
Hur eleverna söker och förhåller sig till bilder på nätet, eller hur sökmotorers 
algoritmer reproducerar normer och värderingar (Rose, 2016), diskuteras inte 
i någon större utsträckning tillsammans med eleverna i dessa bilduppgifter. 
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En förklaring till att lärarna inte berör dessa frågor kan, förutom upplevd tidsbrist, 
bottna i att ämnet tenderar att fokusera mer på bildframställning än bildanalys 
(Marner, Örtegren & Segerholm, 2005; Skolverket, 2015). Översatt till digitalt bild
arbete kan det innebära att lärare tenderar att lägga större betoning på digitala 
bildframställningstekniker än teorier om visuell kultur.

Birgitta adresserar visserligen elevernas bildsökningar i konsttemauppgiften 
och uppmanar eleverna att fundera över de bilder de väljer ut. Det handlar dock 
främst om att eleverna härmar redan befintliga bilder i för hög grad. Här kan en 
parallell dras till elevers urval av konstbilder i parafrasuppgiften och att det finns 
en risk att elever väljer enklare bilder om möjlighet ges, i syfte att förenkla bild
framställningen. Det är detta som Aronsson (1997, s. 23) benämner som ”frihetens 
paradox”, nämligen att barns bilder tenderar att bli mindre originella och mer 
schablonartade när bildarbetet kännetecknas av svag inramning. 

Populärkultur värderas lågt
Parallellt med att populärkultur bereds utrymme i bildundervisningen råder det 
motsättning mellan användandet av konstbilder kontra populärkulturella uttryck 
i ämnet. Eftersom bildämnet anses ha en smakfostrande roll kan konstbilder till
skrivas högre värde än andra slags bilder. Detta visar sig främst genom att konst
bilden ges större utrymme än populärkulturella bilder i lärarnas urval. Lärarna tar 
inte uttryckligen avstånd från populärkulturens bilder, utan det är snarare så att 
urvalet validerar konstbildens värde i högre grad. Eftersom konstbilden alltsedan 
början av 1900talet har utgjort en viktig del av ämnesstoffet i bild (Marner & 
Örtegren, 2014) menar jag att värderingar förknippade med konst också är en del 
av det Bernstein (2000) benämner som ämnets regulativa diskurs, det vill säga den 
diskurs som legitimerar särskilda kunskaper, värderingar och beteenden. Dessa 
värderingar kan ibland visa sig explicit i samtal kring bilders stil. Ett exempel 
på detta är när en elev använder sig av teckningsmanér hämtade från serier och 
illustrationer, med svarta konturlinjer. Maja på Almskolan föredrar att rita ut alla 
konturer först för att hon tycker att det underlättar :

[…] men jag börjar ju så här med att fylla i alla konturer med svart tuschpenna, så 

här tunn ((F : mm)) och ja, Agneta gillar det inte så jättemycket. Man ska ju ha 

såhär… kanterna ska inte vara så jättetydliga och så. Jag tycker att det är lättare 

att rita då. (Maja, åk 9, Almskolan)
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Tidigare när hon arbetade med surrealistiska självporträtt i årskurs 8 fick hon 
kritik av läraren för att bilden såg overklig ut : 

Hon klagade lite på att det ser så här serietecknat ut. ((F : Okej)) Och sen så börjar 

jag ju med att rita av alla konturer ((F : Ja)) och det… tyckte hon inte om. Men jag 

tycker att det blev bra. (Maja, åk 9, Almskolan)

I intervjun med Maja framgår det hur elevers smak och skolans (lärarens) smak 
kolliderar. Läraren vill att eleven ska eftersträva ett mer realistiskt tecknande med 
en valörstudie (framför allt i uppgiften med surrealistiska självporträtt), medan 
eleven tilltalas av konturlinjen, delvis för att den underlättar tecknandet men även 
för att hon blir nöjd med slutresultatet. Att denna stil avviker från konventioner 
inom exempelvis surrealismen tycks inte eleven vara medveten om. Det går med 
andra ord att förstå elevens val som en konsekvens av uppgiftens svaga inramning. 
Eleven har inte till fullo förstått att läraren här efterfrågar konstinriktningens 
stilistiska drag, dess uttrycksform, inte enbart dess innehåll och tematik.

På Björkskolan kan jag även se hur Birgitta avråder en elev från att skriva ut 
”Human Rights” i en grafittiinspirerad stil på sin bild. Hon menar att bilden blir 
övertydlig i sitt budskap och vill att eleven ska försöka att gestalta mänskliga 
rättigheter utan text (Observation, åk 9, Björkskolan). Förutom att läraren här vill 
utmana eleven att berätta med hjälp av bild istället för text kan handlingen också 
tolkas som en reglering från lärarens sida, som ett sätt att styra bort eleven från 
ett mer samtida och populärkulturellt uttryck (graffiti/affisch/illustration) mot 
bilduppgiftens modernistiska inramning.

Vid första anblicken kan det tyckas motsägelsefullt att det är lärarna som i 
dessa situationer uppmuntrar till en mer realistisk gestaltning, trots att jag 
tidigare har visat att det främst är eleverna som befäster sådana värderingar. 
Hur kommer det sig? Jag förstår det som att det är skillnad mellan hur lärare ger 
uttryck för den konstpsykologiska ämnestraditionen beroende på elevernas ålder 
och förkunskaper, men även utifrån deras förhållningssätt till populärkultur och 
digitala bilder. Bland yngre barn är det i regel barnen som vill teckna detaljerat och 
realistiskt, medan lärarna uppmuntrar dem att uttrycka sig mer expression istiskt, 
helst med färger och breda penslar (Pettersson & Åsén, 1989; Änggård, 2005). 
Bland äldre elever är teknisk skicklighet, realism och avbildning istället eftersträ
vansvärt av både lärare och elever. Den konstpsykologiska traditionen kommer 
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istället till uttryck genom att lärarna vill att eleverna också ska visa förståelse för 
olika konstnärliga metoder och stilar och helst även behärska dem tekniskt. I ett 
sådant perspektiv blir den handgjorda konstbilden än mer värdefull än exempelvis 
bilder som massproduceras och sprids fritt på nätet (Marner & Örtegren, 2014). För 
elevernas del finns däremot inte denna åtskillnad i värde mellan olika slags bilder, 
tvärtom uppskattas i regel populärkulturens bilder och de kan gärna användas för 
att markera identitet och grupptillhörighet, eller för att ta avstånd från skolans 
kanoniserade bildrepertoar (Ziehe, 1993; Änggård, 2005). 

Som redan framgått påverkas elevernas bildproduktioner av en ökad digital
isering i ämnet, inte enbart genom vilka bilder de får tillgång till utan även av 
de redskap för bildframställning som finns tillgängliga (Rose, 2016). Nya digitala 
tekniker och arenor för social gemenskap förändrar hur vi konsumerar, producerar 
och sprider bilder, men också hur vi förhåller oss till tidigare hierarkier, exempelvis 
hur bilder ska värderas och klassificeras (Jenkins, 2006). 

Avslutande kommentar till temat
I temat Smakfostran och bildning belyses hur värderingar och normer som är 
förknippade med ämnets konstpsykologiska fas kommer till uttryck i arbetet 
med berättande bilder. Bildämnets har en lång bildningstradition där konst bilden 
betraktas som betydelsefull ur ett socialt, kulturellt och historiskt perspektiv 
(Petterson & Åsén, 1989). Konstbilden håller en särställning i ämnet jämfört med 
andra slags bilder, vilket även är fallet i dessa bilduppgifter. Det är framför allt 
en manlig, västerländsk konstkanon som traderas. Då kännedom om olika slags 
bilder ingår i ämnets allmänbildande uppdrag möjliggör konstbilderna att flera av 
ämnets inslag kan behandlas när bilduppgifterna knyts till konsthistoria, vilket 
kan förklara varför det gärna görs. Lärarna anser även, i linje med ämnets konst
psykologiska tradition, att konstbilder kan erbjuda elever inspiration och möjlig
het att ta del av en estetisk upplevelse, samt möta det obekanta genom konsten.

Samtidigt som konstbilder premieras tar populärkulturella influenser allt 
större plats i undervisningen, understött av en ökad digitalisering i ämnet 
(Marner & Örtegren, 2014). Både lärarna och eleverna värderar populärkulturella 
inslag i utbildningen. Samtidigt kan det uppstå spänningar och förhandlingar 
kring varifrån eleverna hämtar dessa influenser och hur de används i relation 
till uppgifternas konsthistoriska inramning. Det kan även uppstå spänning 
kring värderingar som förknippas med konst kontra populärkulturella uttryck. 
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Skärmkulturens bilder och genrer är rörliga, heterogena och multimodala och 
de bilder och berättelser som eleverna konsumerar utanför skolan ingår ofta i 
större berättelsevärldar där de hybridiseras och remedialiseras : böcker blir filmer, 
filmer blir spel, karaktärer blir leksaker och så vidare (Bolter & Grusin, 1999; 
Elmfeldt & Erixon, 2007; Kress, 2003; Magnusson, 2005). När dessa bilder träder 
in i ämnet uppstår det förhandlingar. På grund av bildämnets tradition att 
betrakta konst som unika verk, utmanas ämnets traditionella värderingar och 
förhållningssätt till bildskapande när digitala medier och nya framställnings
tekniker ska beredas plats i ämnet (Marner & Örtegren, 2014). I likhet med 
före gående tema finns det inneboende motsättningar inom temat Smakfostran 
och bildning. Populärkulturella influenser både bejakas och regleras. De utgör 
därmed en arena för förhandling och förändring.

Särskilt två resultat i detta tema väcker frågor hos mig. Det första handlar om 
den västerländska (främst manliga) konstkanon som bilduppgifterna befäster 
och hur detta kan tänkas påverka elevernas möjlighet att tillägna sig konsten i 
eget bildskapande. Wikberg (2014) lyfter fram två potentiella svårigheter med 
den modernistiska konsten : bristen på kvinnliga subjekt i själva bilderna, som 
kan tänkas påverka flickors möjlighet till identifikation, och att modernistiska 
för tecken förstärker ämnets feminina framtoning, som kan försvåra för pojkar att 
närma sig ämnets innehåll och metoder. Hellman (2017, s. 109) diskuterar också 
bristen på maskulina subjektspositioner som ett hinder för pojkar. I hennes studie 
handlar det om bild och medieundervisningen på gymnasiet. Det handlar dock 
inte enbart om urvalsfrågor enligt Hellman, utan en kombination av ämnenas 
traditioner och diskurser, föreställningar kring olika utbildningsprogram, kön, 
maktstrukturer och neoliberala värderingar om entreprenörskap, som samman
taget kan göra att pojkar värjer sig för de möjligheter till subjektskapande som 
ämnena ändå erbjuder.

Det andra resultatet handlar om graden av styrning i urvalet : å ena sidan kan 
elevernas egna mer slumpartade och breda bildsökningar på nätet främja elevernas 
inflytande och engagemang i uppgiften, å andra sidan tycks det saknas insikt om 
källgranskning och vissa elever riskerar att strategiskt välja bilder som är enkla 
och schablonartade när de ges möjlighet. Det finns mycket som talar för ökad 
styrning från lärarens sida, samtidigt medför starkare kontroll över urvalet i så 
fall även ytterligare ansvar över att tillhandahålla bredd och variation i de bilder 
som behandlas. 
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Tema 4: Identitet och autonomi
Om bildämnets inledande fas kännetecknades av en nyttobetonad och yrkes
förberedande diskurs har ämnet sedan början av 1900talet även haft som syfte att 
på olika vis främja elevernas personliga utveckling (Pettersson & Åsén, 1989). Idéer 
om hur denna utveckling ska stödjas har dock skiftat över tid, men det gemensamma 
draget är en stark tro på ämnets förmåga att stärka den egna identiteten, utveckla 
ett personligt uttryck, förmedla demokratiska värderingar samt att utveckla den 
kommunikativa förmågan för att kunna tolka och uttrycka budskap i bild. 

Detta fjärde och avslutande tema visar hur demokratiska och livsvärlds
orienterade argument för ämnet kommer till uttryck i arbetet med berättande 
bilder. I praktiken är det inte så skarpa skiljelinjer mellan olika traditioner och 
diskurser i ämnet, men formuleringar som främst bottnar i livsvärldsargument 
(Marner & Örtegren, 2015) är relativt framträdande i elevers och lärares tal om 
bildarbetet, vilket jag förstår som en följd av att de berättande bilderna syftar till 
att ge eleverna möjlighet att uttrycka egna erfarenheter, åsikter och värderingar 
i bild. Fyra subteman är identifierade inom temat : personlig utveckling genom bild-
framställning, att kommunicera och förmedla budskap, demokratisk fostran och att 
berätta personligt. 

Personlig utveckling genom bildframställning
I kursplanen i bild skrivs det numera inte ut att bildarbetet ska leda till en personlig 
utveckling hos eleven, detta framgår istället mellan raderna i formuleringar som 
att ”bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig 
själva och omvärlden”, liksom att bilder kan ge oss ”estetiska och känslomässiga 
upplevelser”, samt att kunskap om hur bilder kommunicerar är viktigt för ”att 
kunna uttrycka egna åsikter” (Skolverket, 2019, s. 26). Det har därmed skett en 
retorisk nedtoning av det subjektifierande uppdraget i jämförelse med föregående 
kursplan där det uttryckligen står att ”bildspråket är en av flera vägar till kunskap 
och personlig utveckling” (Skolverket, 2000). 

I kommentarmaterialet till nuvarande kursplan förtydligas däremot att kurs
planen tecknar upp en bild av ett ämne ”som är av betydelse för elevernas person
liga utveckling och identitetsskapande”, vidare preciseras det att den ”personliga 
utvecklingen främjas av att eleverna får möjlighet att arbeta med bild framställning 
och själva träna sig i att kommunicera med bilder” (Skolverket, 2017, s. 5).

Den här kopplingen mellan individens personliga utveckling och färdighet i 
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bildframställning framskymtar även i lärarnas tal om syftet med den egna bild
undervisningen. Agneta motiverar exempelvis arbetet med surrealistiska själv
porträtt med att hon vill att eleven ska ”reflektera över sig själv som person” 
(Lärarintervju 1, Almskolan) och i hennes yttrande framgår det att personlig 
utveckling och färdighet i bildframställning ses som sammanhörande : 

[…det är en personlig utveckling att jag kan få arbeta igenom ett arbete så att 

jag känner att det här blir bra och jag blir bättre… jag har lärt mig något nytt 

((F : Mm)) jag har lärt mig så pass mycket att jag känner att jag har blivit bättre 

på att skapa bilder. (Lärarintervju 1, Almskolan)

Birgitta tänker snarare att de intellektuella och handlingsburna redskap som 
eleverna får med sig från bildämnet kan hjälpa dem att bearbeta händelser och 
upplevelser :

[…] man kan tänka på hur det ser ut från sjuan till nian, när dom utvecklas så 

mycket i hjärnan och kroppen och allting, det händer så mycket. Får dom då ett 

hjälpmedel så kan dom ju lära sig att se saker som… alltså få nya upplevelser gen

om att man erbjuder olika tekniker eller olika sätt att se på saker genom att man 

fördjupar sig i något område eller så. (Lärarintervju 1, Björkskolan)

Birgitta berättar även att bildämnet kan fungera som en fristad för några elever 
som har det svårt i övrigt i skolan (Samtal, Björkskolan). Högstadiet menar hon är 
en speciell tid för många elever, de växer och är på gränsen till vuxenvärlden och det 
händer mycket i deras liv. Hon tycker att det är viktigt att skolan möter eleverna 
och deras behov. Hon kan uppleva att det inte görs i alla ämnen, utan att eleverna 
förväntas vara högpresterande och att det läggs stort ansvar på den enskilde eleven 
att lyckas. För några elever är bild det enda ämne som de känner att de kan klara av 
och lyckas med i skolan. Hon menar att bild kan vara ett specialintresse hos eleven 
eller så passar arbetssättet i bild kanske bättre för just den eleven. 

I jämförelse med lärarnas utsagor framträder ämnets subjektiva, identitets
stärkande inslag som mindre betydelsefull bland eleverna. Som nämndes i 
kapi tlets första tema tenderar eleverna att främst värdera ämnet utifrån dess yrkes
kvalificerande funktion. Då bild framstår som ett praktisktestetiskt ämne och ett 
ämne som betonar den personliga utvecklingen hos eleven, får ämnet lägre status 
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i deras ögon. Kalle, i årskurs 9 på Almskolan, tycker personligen att andra ämnen 
som matematik, engelska och svenska är viktigare än bild, men kan samtidigt se 
vissa värden i ämnet :

[…] alla ämnen är viktiga på vissa sätt […] du får ju ändå lära dig om kreativitet och 

uttrycka känslor och så. Och lära sig på det sättet och såklart det är viktiga saker 

det också. Men om man tänker som… många tycker kanske musik eller idrott 

också är… det är väl inte det viktigaste men du lär dig. Det [bildämnet] finns ju, alla 

saker har ju en fördel annars skulle det inte finnas med. (Kalle, åk 9, Almskolan)

Jag tolkar Kalles utsaga som att det grundas i ett dikotomt tankesätt kring olika 
skolämnen, som delar upp och värderar dem i jämförelse med varandra. Samtidigt 
finns här även en insikt om att olika ämnen kan komplettera varandra, i likhet 
med hur Carlgren (2015) resonerar om skilda kunskapskulturer i skolan. Det är 
också tydligt att för Kalle framstår bild främst som ett ämne där du ska skapa och 
uttrycka dig, inte ett ämne som exempelvis lär dig att kommunicera, analysera, 
tolka och lösa problem. 

Alma ser ett stort värde i ämnets personlighetsutvecklande funktion. Hon 
menar att bild är ett av få ämnen i skolan där du kan låta fantasin flöda : ”skolan 
håller en ju inom ramarna liksom, det är typ i bilden som man får experimentera 
med sin fantasi och sånt. Så det är bra” (Alma, åk 8, Almskolan). Alma är också 
positivt inställd till ämnet i stort :

Frida: Tycker du att bild är ett viktigt ämne i skolan? 

alMa: Ja det tycker jag väl, du får liksom… man får uttrycka sig och 
säkert typ lära känna sig själv genom att uttrycka sig vad 
man känner och tycker och åsikter och sånt. ((F : Mm)) Så 
det tycker jag är viktigt, faktiskt.

Almas uttalande ligger, som jag tolkar det, i linje med hur lärarna talar om personlig 
utveckling. Hon nämner inte bildframställning explicit, men jag utgår från att det 
är det som åsyftas när hon talar om att man får ”uttrycka sig”. 

Föreställningarna om personlig utveckling såsom de framträder i styr dokument 
och lärarnas och elevernas utsagor bär drag av den retorik kring estetiska ämnen 
som Lindgren (2006) beskriver i sin avhandling; estetiska ämnen ges en funktion 
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som fokuserar på görandet i respektive ämne, och att aktiviteterna kan ha stödjande, 
terapeutiska förtecken. Birgitta listar samtidigt upp flera exempel på vad man kan 
lära sig i ämnet, allt från tekniker, noggrannhet, tålamod och ansvar till att utveckla 
sin fantasi, kunna förmedla budskap, ifrågasätta, reflektera och kritiskt granska 
(Lärarintervju 1, Björkskolan). I hennes utsaga blir det tydligt hur förväntningar 
på uppträdanden och värderingar med mera, är inbäddade i undervisningen. Det 
är också så Bernstein (2000) beskriver den regulativa diskursen. För Birgitta råder 
det ingen motsättning mellan inslag som handlar mer om att fostra eleverna eller 
inslag som aktualiserar dess mer nyttobetonade/yrkes förberedande diskurs eller 
föreställningar om personlig utveckling. Dessa förutsätts stödja varandra. 

Att kommunicera och förmedla budskap
Att kunna kommunicera med bilder är en viktig del i ämnets långsiktiga mål 
att främja personlig utveckling. Till skillnad från föregående subtema där den 
personliga utvecklingen mer allmänt blir kopplad till att kunna uttrycka sina 
tankar och känslor genom bildframställningen, det vill säga i mer allmän
pedagogiska termer som Lindgren (2006) anser kännetecknar den sortens retorik, 
ser jag här hur talet om elevernas bildspråkliga förmåga blir mer ämnesspecifik. 

Agneta tycker att elevernas förmåga att berätta något om sig själva i bild är ett 
centralt mål i arbetet med surrealistiska självporträtt, och att eleverna uppvisar 

”den här reflektionen över sig själva… vad, liksom hur, ska jag formulera det i bild” 
(Lärarintervju 1, Almskolan). Vad och hur syftar här på bildens eget uttryck och 
detta, att fokusera på bilden som ett eget språk, är utmärkande för hur lärarna och 
eleverna talar om ämnets mål med att kommunicera och förmedla budskap. När 
Agneta reflekterar över vad eleverna ska lära sig genom att berätta i bild svarar hon :

[…] en av de viktigaste sakerna det är ju att bilden är ett språk. ((F : Ja)) Alltså att 

det faktiskt är så att med hjälp av bilder kan vi förmedla budskap och vi kan… 

men vi kan kommunicera med varandra på olika sätt. Och liksom utanför det 

pratade språket eller det skriftliga språket. (Lärarintervju 1, Almskolan)

Birgitta trycker också på vikten av att förstå bilder som ett språk. När hon 
introducerar filmaffischuppgiften för eleverna tittar de gemensamt på fyra 
stora filmaffischer som läraren har hängt upp på väggen i klassrummet. Hon går 
igenom instruktionen till uppgiften och utvecklar resonemanget för eleverna : 
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”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Ja det är ju det det handlar om 
egentligen. Dom här bilderna (pekar på väggen) pratar ju med er på något sätt, men 
vi måste ju förstå språket. Vad säger bilderna?” (observation, åk 8, Björkskolan).

Den här uppfattningen att bild erbjuder ett särskilt sätt att kommunicera på åter
finns även hos eleverna. Hedvig tycker att det är roligare att berätta i bild än i text :

[…] jag vet inte om man är mer kreativ men det är som, en bild kan ju säga mer 

saker än en text gör, tycker jag ibland. Jag vet inte om det är ett missförstånd… 

det här uttrycket ((F : Ja, en bild säger mer än tusen ord)) ja, fast det är som så, det 

är som… men det känns som starkare när man ser en bild. För då känns det som, 

alltså det känns som mer riktigt tror jag. (Hedvig, åk 8, Björkskolan)

Att bilden har ett direkt uttryck är något som också lärarna tar upp, men förutom 
det nämner de även att bilden är mångtydig och kan tolkas på olika vis. Sofie på 
Almskolan reflekterar över detta :

I svenskan då är det mer, du skriver exakt vad du vill att dom ska läsa. ((F : Mm)) 

I bild om du ritar någonting så ritar du ungefär ett ord, men det är som att du 

inte skriver klart ordet utan då får du typ lägga dit egna pusselbitar så det blir 

inte samma sak. […] Olika personer kan tolka det på olika sätt. Så det blir svårare 

om man vill, det blir svårare att säga exakt vad man vill. (Sofie, åk 8, Almskolan)

Detta att det skulle vara svårare att skildra exakt vad man vill ha sagt i en bild råder 
det dock inte konsensus kring. Tove, som har arbetat med konsttemauppgiften 
på Björkskolan, upplever att det snarare råder ett motsatt förhållande mellan vad 
du kan gestalta i ord respektive bild :

Ja, alltså i ord är det ju svårare att beskriva exakt hur saker ser ut och då har ju alla 

mer ett tolkningsutrymme. Liksom, okej ett blått hus, då kan det se ut lite hur som 

helst medan i bilden är det liksom det här blåa huset. (Tove, åk 9, Björkskolan)

Det eleverna försöker ringa in och sätta ord på i sina utsagor handlar om bilders 
mediespecifika uttryck. Att behärska en grundläggande förståelse för bilders 
kommunikativa möjligheter och begränsningar är avgörande för deras egen 
möjlighet att berätta i bild, men även deras förståelse för hur bildbudskap formas 
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och förmedlas. Det som komplicerar tillägnandet av denna förståelse är att bilder 
är kontextberoende (Rose, 2016). Det här kunskapsinnehållet är ett tydligt exempel 
på hur ämnets horisontella kunskapsstruktur kommer till uttryck i ämnet, eller det 
Bernstein (1999) syftar på när han talar om att sanning är en fråga om ”acquired 
’gaze’” (s. 165), det vill säga att kunskapen handlar om att förstå vad som räknas 
som giltigt, eller sant, i det aktuella sammanhanget. Det finns inte ett givet sätt 
som en bild kommunicerar på. Eleverna måste tränas i att tolka bilder parallellt 
med att de framställer dem, för att lära sig hur bilder kommunicerar olika slags 
budskap beroende på kontexten de förekommer i. Detta kan jag se att lärarna trä
nar eleverna på, både i gemensamma genomgångar och i individuell handledning. 

Demokratisk fostran
Förutom att arbetet med berättande bilder ska främja elevers personliga utveck
ling och utveckla deras kommunikativa förmåga framskymtar aspekter som kan 
knytas till ämnets demokratifostrande uppdrag. Särskilt tydligt blir detta i ar
betet med konsttemauppgiften, då denna knyter an till mänskliga rättigheter 
och dessutom är en ämnesöverskridande uppgift i samverkan med svenska och 
samhällskunskap. Birgitta menar att syftet är att ”öppna upp ett mer empatiskt 
förhållningssätt hos eleverna, det är jätteviktigt” (Lärarintervju 2, Björkskolan). 
Under arbetets gång uppstår många diskussioner och samtal om olika frågor som 
relaterar till mänskliga rättigheter och bland dessa elever är det flera som i inter
vjun också lyfter fram kunskap om mänskliga rättigheter som väldigt viktigt i 
arbetet. Julia berättar att hon, förutom att bli bättre på att måla, tycker att hon 
har lärt sig mer om mänskliga rättigheter :

[…] sen har man kanske fått en större inblick i vad mänskliga rättigheter är. Alltså 

jag brukar inte gå runt hemma och tänka på vad mänskliga rättigheter är utan 

det… nästan allting är ju mänskliga rättigheter, på nåt sätt ((F : Mm)) som man 

kan formulera. Så, man fick tänka lite på vad det var och kanske diskutera lite 

om det. [] Jag tycker ändå att det är bra att lära sig om saker. Och berätta om 

vad man själv, alltså visa själv vad man tycker om saker. Och inte bara, så här är 

det, och så här kommer det vara, det här ska ni skriva om ((F : Mm)) man kanske 

inte tycker att det är så, men man måste skriva så ändå. (Julia, åk 9, Björkskolan)

Jag förstår Julias utsaga som att hon i bildämnet upplever en större frihet att själv 
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få utforska ett nytt kunskapsområde och att hennes egna åsikter bereds utrymme. 
I och med att den här bilduppgiften är tematisk och ämnesöverskridande bejakas 
vad Lindström (2012, s. 169) beskriver som ett divergent och medieneutralt lärande, 
ett lärande genom konst. I bilduppgiften har det också ingått att ställa ut bilderna 
på ett bibliotek, vilket betydde mycket för både läraren och eleverna för att synlig
göra arbetet och nå ut med budskapet. Wilma berättar om hur hon tyckte det var 
att gå på vernissage : 

[…] alltså främst så här vilka fantastiska bilder alla gjort, att det är så kul att se 

olika. ((F : Mm)) Och att man blir som typ varm i hjärtat eller så här när man ser 

att… att jag har ju som gjort min bild, men tillsammans blir som alla vi… blir som 

ett ännu större. Och visar ännu större så här mänskliga rättigheter. Det var ju bara 

fint så här. (Wilma, åk 9, Björkskolan)

Jag uppfattar det som att utställningen bekräftade elevernas arbeten och erbjöd 
dem en offentlig arena där de kunde uttrycka sina åsikter. Tove reflekterar över att 
berätta om egna åsikter och upplevelser :

 […] det kan vara roligt att få förmedla vad man själv tycker genom bild och inte 

bara genom text. Det är liksom inte en debattartikel eller ’varför jag tycker att 

folk ska sluta röka på busshållplatser’, utan det är ju på ett annat sätt att förmedla 

det och konst kan ju ibland vara ganska starkt och alltså ha… betydelse. Det 

kanske inte direkt stoppar krig men det kan ju få folk att stanna upp och tänka 

och se ja, vad händer här? (Tove, åk 9, Björkskolan)

Birgitta beskriver att det mest berikande i hela arbetet har varit ”alla diskussioner 
alltså hela processen har varit mest givande och sen se glädjen här när de ställde ut” 
(Lärarintervju 2, Björkskolan).

Men demokratisk fostran behöver inte ta så explicit form som att behandla 
ett demokratiskt ämnesstoff eller erbjuda elever möjlighet att ställa ut sina 
bilder. Både lärare och elever tar upp betydelsen av att utveckla ett reflekterande 
förhållningssätt genom bildarbetet. Detta behöver nödvändigtvis inte ske genom 
bildframställningen som sådan, utan kan exempelvis tränas upp genom bildsamtal. 
Ella, på Almskolan, uppskattade exempelvis responssamtalet som genomfördes 
parvis när de var klara med sina surrealistiska självporträtt. Hon berättar : 
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[…] det var väl ganska bra för att kunna prata med någon annan, alltså hur man 

tänker och vad man tänker och kunna ge över det till någon annan som lyssnar 

och skulle ta in det och skriva ner det. Så det var ganska bra. (Ella, åk 8, Almskolan)

Agneta anser att det är viktigt att elever lär sig att lyssna på varandra, visa respekt 
och ge respons på någon annans tankar och idéer. Hon berättar om sina tankar 
med elevernas responsarbete :

[…] jag tycker att den [modellen för respons] passar den här uppgiften eftersom 

den handlar så mycket om elevernas egna bilder och liksom eget berättande. Och 

att det är intressant att få berätta för någon annan och få lyssna på någon annan 

((F : Mm)) hur man har tänkt och vad det är för någonting man har lagt in i bilden. 

Och sen, att man får träna på att lyssna. För det tror jag också är någonting som 

många elever, och vuxna också, vi är dåliga på det, dåliga på att lyssna på vad 

någon annan säger. Och faktiskt ta till oss och reflektera över vad den andra har 

sagt. Så jag har försökt att göra den, analysen, så att dom tvingas att lyssna genom 

att de måste skriva ner det dom har hört. (Lärarintervju 1, Almskolan)

Agneta lyfter även fram demokratisk fostran genom arbetet med konst historia 
och menar att ”det handlar inte bara om konsthistoria det handlar också om 
människors, alltså mänsklighetens, historia. Vad som hänt genom tiderna” 
(Lärarintervju 2, Almskolan). Birgitta är inne på liknande tankegångar. Hon brukar 
behandla kritiska perspektiv och diskutera hur det har sett ut i samhället i olika 
tider tillsammans med eleverna.

De elever som uttalar sig om demokratiska aspekter i ämnet är väldigt sam
stämmiga med lärarnas röster, samtidigt är det värt att notera att vissa elever inte 
nämner något alls om ämnets demokratifostrande uppdrag. Om detta sedan beror 
på att de är omedvetna om det, eller om det demokratifrämjande arbetet tas för 
givet i bildarbetet kan jag inte svara på.

Att berätta personligt
Det sista subtemat handlar om elevernas och lärarnas tankar kring att låta personliga 
erfarenheter beredas plats i ämnet. Överlag ställer sig både lärare och elever 
positiva till att elever får berätta med utgångspunkt i egna erfarenheter, åsikter 
och upplevelser. En elev uttryckte i intervjun en önskan om att bild uppgiften 
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surrealistiska självporträtt inte skulle knytas till den egna personen, men mest 
för att det hade medfört större frihet att få välja ämne själv. Två elever ställde sig 
ganska neutrala till huruvida det var något positivt eller inte, de hade inte funderat 
så mycket på saken. 

Bland lärarna är uppfattningarna om varför det är viktigt med elevernas egna 
erfarenheter snarlika med hur de talar om personlig utveckling. Agneta tycker att 

”en av de saker jag tycker att vi [lärare i skolan] arbetar för lite med, det är att hjälpa 
elever att faktiskt hitta sig själva och förstå sig själva och kunna hantera sig själva. 
Och det kan man bara göra om man lär känna sig själv” (Lärarintervju 1, Almskolan). 
Hon menar också att det är viktigt att ta del av och dela erfarenheter med andra :

[…] du refererar ju till dina egna erfarenheter när du läser bilder och någon som 

berättar något i en bild… då tillför ju betraktaren också en reflektion av det man 

själv har som erfarenheter. […] Man kan ju också få med känslor och uttryck som 

är svåra att prata om ((F : Mm)) till exempel. Som man kan uttrycka i en bild… 

bättre. (Lärarintervju 1, Almskolan)

Agneta kommer här in på hur bilder kommunicerar, och att vår förståelse av bilders 
budskap är knutet till livsvärldsscheman, det vill säga att vi associerar på ett visst vis 
och förväntar oss särskilda händelsemönster med utgångspunkt i våra erfarenheter 
(Sonesson, 1988). På så vis kan erfarenheter ses som ständigt närvarande i bildfram
ställning och bildtolkning. I Agnetas utsaga betonas även vikten av att speglas i en 
annan människa. Att den egna erfarenheten bekräftas i mötet med någon annan. 

Birgitta trycker åter igen på betydelsen av att eleverna känner engagemang i 
ämnesstoffet, ”jag tror att det är väldigt viktigt för att få känna sig delaktig i det 
man gör ((F : Mm)) men en del nytt och en del utifrån sig själv så tror jag att det 
blir en bra kombination” (Lärarintervju 1, Björkskolan).

I likhet med Birgitta nämner elever att egna intressen kan vara något som 
kan göra bildarbetet roligare. Markus tar upp detta angående de surrealistiska 
självporträtten : 

 […] det känns ganska okej tycker jag att rita, berätta om hur jag har det hemma, 

eller vad jag gör på fritiden, vad jag sportar med, vilka jag hänger med, vad 

jag kan göra med mina kompisar. Det tycker jag är ganska kul att berätta om. 

(Markus, åk 8, Almskolan) 
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Markus problematiserar samtidigt vad det kan betyda att berätta om sig själv : 

[…] det är väl beroende på hur man är som person. Om du vill berätta om hur du 

har det eller… om du inte vill berätta kanske. Om du vill visa i en bild eller i en 

teckning kanske… vad du gör, hur du mår. (Markus, åk 8, Almskolan) 

Ella är också positiv till att berätta om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. 
Hon betonar behovet av att få uttrycka sig genom bild. Liksom Markus reflekterar 
hon även över vad det kan innebära för olika elever :

Fördelar är man får ut det man vill förmedla. Och jag tror inte att det finns 

nån nackdel egentligen. Man kanske inte vill förmedla någonting, så mycket 

om… det beror på om man är, vissa kanske vill förmedla mer än vad andra vill. 

((F : Mm)) Men jag skulle säga att det är mer åt den positiva sidan än negativa. 

(Ella, åk 8, Almskolan) 

Även lärarna problematiserar vad det innebär att knyta bildarbetet till den egna 
personen och hur man som lärare ska hantera gränsen mellan det personliga och 
det privata i undervisningen. Agneta försöker utforma uppgifterna så att eleverna 
alltid bibehåller en viss kontroll över det som ska berättas : 

[…] det är inte min uppgift att en elev ska sitta och liksom blotta sig på något vis. 

[…] Man måste själv få bestämma och avgöra vad det är jag vill lyfta fram ((F : Mm)) 

som är min personlighet eller det som jag tycker är… ja, dom bitarna som jag vill 

visa av mig själv. Och det tycker jag är viktigt. […] Det handlar om integritet, det 

handlar om att värna om personligheten. (Lärarintervju 1, Almskolan)

Birgitta anser att det är viktigt att skolan vågar ta upp svåra ämnen med eleverna, 
om än med en viss försiktighet : ”det är oerhört viktigt att man vågar ta lite 
känsligare teman ibland. För eleverna behöver det. Dom kanske inte har någon 
att prata med, det blir just det där”, samtidigt lägger hon till att man som lärare 
också kan behöva styra bort eleverna från känsliga frågor, ”jag är ju ingen psykolog” 
(Lärarintervju 1, Björkskolan). Men hon tycker ändå att skolan bör ge utrymme 
för det personliga :
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[…] sen kan det också vara att det är viktigt att dom får berätta, en sak som inte är 

känslig men en del av dom själva. Nä, jag tycker att det är jätteviktigt att dom får 

berätta med bilder, det är jätteviktigt. (Lärarintervju 1, Björkskolan)

Båda lärarna säger sig vara måna om att inte tvinga eleverna att berätta om något 
de inte känner sig bekväma att dela med andra. Jag förstår samtidigt lärarnas 
hållning som att egna erfarenheter inte behöver vara något utelämnande eller 
privat. Birgitta tycker dessutom att bilders mångtydighet kan utgöra ett skydd för 
eleverna. I arbetet med konsttemauppgiften har eleverna både arbetat med text 
och bild och hon reflekterar över de två uttrycksformerna : 

[…] dom [bilderna] är inte så utelämnade som man tror ((F : Mm)) nä, för vi 

uppfattar bild på olika sätt. Texten kan vara mer utlämnande för dig som person. 

(Lärarintervju 2, Björkskolan)

Flera elever anser samtidigt att de inte riktigt har berättat om egna erfarenheter 
i bilduppgifterna. Pontus, som har jobbat med filmaffischer, säger att ”vi har inte 
gjort det än”, men när jag ställer följdfrågan om han tycker att bilduppgiften ger 
utrymme för deras egna erfarenheter lägger han till : 

Jamen det var ju valfritt vad man ville göra, man får ju välja vad man vill göra. Om 

man vill berätta om någon erfarenhet så får man ju göra det. ((F : Mm)) Det här 

(pekar på sin egen bild) är ju ingen erfarenhet direkt. (Pontus, åk 8, Björkskolan) 

Liknande tankegångar finner jag hos Hedvig som visserligen tycker att uppgiften 
med filmaffischer lämnade utrymme för att berätta om egna erfarenheter, men ”det 
är som, jag har inte tagit med som nån egen upplevelse” (Hedvig, åk 8, Björkskolan). 

Det här att erfarenheterna och upplevelserna förstås som något som måste 
vara självupplevt återkommer i flera intervjuer. Maja reflekterar över sin parafras 
(Maja, åk 9, Almskolan):

MaJa: Alltså, jag gillar ju att vara kreativ och det är ju inte som att 
jag har upplevt krig. (skrattar till) ((F : Nä)) Så, om jag skulle 
behöva rita något efter mina egna erfarenheter då skulle jag 
inte kunna rita något sånt där. Så jag tror inte riktigt jag 
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skulle kunna… jag tror inte att jag skulle tycka att det var 
lika roligt.

Frida: Men tänker du att det här inte… att egna erfarenheter mås
te vara någonting du själv har upplevt alltså, eller? För jag 
tänker att det är en form av erfarenhet att man har tagit del, 
eller läst om krig eller att man har…

MaJa: … jo kanske men… om jag tänker på erfarenheter ((F : Mm)) 
då skulle jag typ rita mig i vardagen ((F : Ja ja)) alltså typ om 
jag går ut med hunden. Jag kanske inte skulle rita den här 
bilden då. Det blir väl, om man inte har något speciellt att gå 
efter blir det lite mer fritt vad man kan rita.

Liksom Maja uppger Saga att hon inte uppfattade att parafrasuppgiften skulle 
handla om egna erfarenheter och upplevelser, ”jag försökte bara hitta ett verkligt 
budskap och en tanke som passade in, men jag tror inte att man gör det, det är mer 
en annan sorts uppgift” (Saga, åk 9, Almskolan). Daniel har gjort en affisch till en 
rymdfilm och tycker därför inte att bilden handlar om egna erfarenheter, ”jag har 
inte varit ute i rymden och sånt” (Daniel, åk 8, Björkskolan).

Jag förstår elevernas utsagor som att erfarenhet och upplevelse är något de tolkar 
bokstavligt, som en riktig händelse de har varit med om själva. Deras erfarenheter 
av och upplevelser från exempelvis nyheter, sociala medier och olika fiktiva världar 
tycks inte räknas som erfarenheter i samma utsträckning. Lärarna och elevernas 
förståelse av vad som utgör erfarenheter var ingenting som jag specifikt frågade 
om i intervjuerna, men det är intressant i relation till detta kunskapsinnehåll. Vad 
läggs för betydelse i begreppet och hur samtalar och förhåller sig lärare och elever 
till erfarenheter? 

Baserat på hur lärarna utformar bilduppgifterna och vad jag kan läsa mellan 
raderna i deras utsagor menar jag att det finns en diskrepans mellan hur lärarna och 
dessa elever ser på erfarenheter och upplevelser. Birgitta anser att filmaffischerna 
handlar om att berätta om egna erfarenheter och upplevelser av visuell kultur, 

”film ligger ju ungdomarna väldigt nära” (Lärarintervju 1, Björkskolan), medan 
Daniel har svårt att se kopplingen mellan egna erfarenheter och sin egen affisch. 
För Birgitta behöver en händelse inte vara självupplevd för att eleven ska kunna 
berätta om den med utgångspunkt i egna upplevelser eller erfarenheter, vilket 
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även framskymtar när hon reflekterar över konsttemauppgiften och skillnader 
mellan flyktingbarns bilder och de elever som inte har upplevt krig. Hon menar att 
elever som saknar personlig erfarenhet av svåra saker visserligen har ”ett avstånd 
till det, men dom vill ju ändå förstå” (Lärarintervju 2, Björkskolan). Jag tolkar det 
som att hon menar att eleven kan närma sig ämnen de inte personligen har upplevt, 
men som de har tankar och känslor kring baserat på tidigare erfarenheter.

När Agneta motiverar arbetet med surrealistiska självporträtt talar hon inte 
heller om att bilderna ska berätta om en riktig händelse, utan att eleverna ska få 
arbeta med det de är intresserade av, ”få uttrycka sådant man själv tycker om och 
är intresserad av” (Lärarintervju 1, Almskolan). Och ett mål med parafras uppgiften 
är att göra om konstbilden ”till nånting som blir aktuellt för dem själva […] som 
man kan känna igen sig själv i” (Lärarintervju 2, Almskolan). Bilduppgiften ska 
med andra ord ge eleven möjlighet att uttrycka åsikter och delge erfarenheter 
och upplevelser av samtida fenomen. Jag uppfattar därför att lärarna har en mer 
nyanserad bild av vad som kan utgöra en erfarenhet i det här sammanhanget. 

Med det sagt skiljer sig uppfattningen mellan olika eleverna i studien. I arbetet 
med surrealistiska självporträtt efterfrågas elevernas intressen och tankar på ett 
explicit vis i uppgiftsbeskrivningen, medan detta inte uttryckligen ingår som ett 
kriterium i parafrasuppgiften eller arbetet med filmaffischer. Instruktionerna 
påverkar antagligen huruvida eleven uppfattar att uppgiften syftade till att berätta 
om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser eller inte. 

Avslutande kommentar till temat
I det sista temat, Identitet och autonomi, kan jag spåra den normaliserande diskurs 
med ”terapeutiska förtecken” som Lindgren (2006, s. 140) menar omgärdar mycket 
av den estetiska verksamheten i skolan. Exempelvis att görandet blir viktigt, själva 
bildframställningsförmågan, samt att bild betraktas som kompensatorisk för elever 
som exempelvis har svårt för så kallade teoretiska ämnen i skolan. Många av de 
här tankegångarna återfinns även inom den konstpsykologiska ämnes traditionen 
(Pettersson & Åsén, 1989). Bildarbetet anses vara viktigt för elevens identitets
bygge och erbjuder möjlighet för eleven att uttrycka sina tankar och känslor. 

Den kommunikativa diskursen i bildämnet aktualiseras också i arbetet med 
berättande bilder, då förmågan att förmedla budskap ses som intimt förknippat 
med elevens personliga utveckling. När eleverna och lärarna talar om bildspråklig 
förmåga blir talet mer ämnesspecifikt än när de talar om personlig utveckling i 
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relation till bildframställning. Detta är ett konkret exempel på hur olika diskurser 
i ämnet överför skilda kunskaper och värderingar. Enligt Wikberg (2014, s. 128) 
utgår den kommunikationsorienterade diskursen inte från ett dikotomt tänkande 
i samma utsträckning som den individorienterade diskursen i ämnet, som legiti
merar bild utifrån dess olikhet i jämförelse med andra skolämnen. Den individ
orienterade diskursen om bild bär likhet med vad Lindgren (2006) benämner som 
en normaliserande diskurs som omgärdar estetisk verksamhet i skolan, där arbetet 
motiveras utifrån en tanke om att kompensera för, och erbjuda ett alternativ till, 
teoretisk kunskap.

I temat framgår också att arbetet med berättande bilder aktualiserar skolans 
demokratifostrande uppdrag, vilket visar sig på flera olika sätt i undervisningen. 
Exempel jag har tagit upp är genom ämnesstoffet, genom att kommunicera ett 
budskap, genom att sprida ett budskap, genom en samtalsmetod eller genom 
historisk allmänbildning. Det demokratifostrande uppdraget främjar elevens 
personliga utveckling genom att erbjuda möjlighet att förmedla åsikter, samtala, 
diskutera och lyssna på andra och själv reflektera över ämnesstoffet på både 
ett konvergent sätt, exempelvis genom konsthistoria, och ett divergent vis, det 
vill säga i form av problemlösande bildframställning. Ett konvergent lärande 
kännetecknas av att vara tillbakablickande, där målet är att åstadkomma något 
som redan är givet på förhand, medan ett divergent lärande är framåtsyftande och 
målet blir snarare att kombinera befintlig kunskap på nya sätt och med nya syften 
(Lindström, 2012, s. 168). 

Elever och lärare är överlag positivt inställda till att berätta om egna erfarenheter, 
åsikter och upplevelser i bild. De uppvisar en nyanserad bild av förutsättningarna 
för arbetet. Deras tolkningar av vad som utgör personliga erfarenheter skiljer sig 
däremot åt. Lärarna har en mer komplex förståelse av vad som utgör en erfarenhet 
eller en upplevelse än vissa av eleverna, vilket visar på ett behov att ytterligare 
adressera denna fråga i undervisningen. I synnerhet som arbetet med berättande 
bilder utgör ett centralt kunskapsinnehåll i ämnet. Här tänker jag att uppfattningar 
om att bildämnet mest handlar om att uttrycka känslor och tankar kan göra att ord 
som erfarenhet och upplevelse ses som självklara och förgivettagna i ämnet, och 
att de därmed undgår nödvändig problematisering och kritisk granskning.
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Elevernas berättande bilder

I detta resultatkapitel beskrivs och analyseras studiens bilduppgifter och elevernas 
berättande bilder. Syftet är att synliggöra vad eleverna berättar om i bilderna och 
hur de berättar, samt hur deras bilder kan förstås i relation till den pedagogiska 
diskurs som har tecknats upp i föregående kapitel. 

Materialet som analyseras är klassrumsobservationer, elevernas berättande 
bilder, intervjuer och olika praktiknära dokument. Bildmaterialet består av 
65 elevbilder som har producerats under tiden för mina fältstudier i respektive 
klass. Bildmaterialet är först indelat utifrån den bilduppgift som eleverna har 
arbetat med. Därefter har bilderna kategoriserats och sorterats med utgångs-
punkt i de berättargrepp eller gestaltande grepp som eleverna har använts sig av. 
De bilder som presenteras mer ingående i avhandlingen har valts ut för att de är 
representativa för en särskild kategori, ett berättargrepp eller för att jag identifierat 
något relevant i elevens bildprocess. 

Kategoriseringen har stundtals varit en svår uppgift då den innebär att 
materialet klassificeras så att respektive kategori tydligt särskiljer sig från en annan 
kategori. Fokus i detta analyssteg blir således att identifiera särskiljande drag. Detta 
kan medföra att skillnaderna mellan bilderna riskerar att uppfattas som större än 
de ibland är. Jag vill därför betona att kategorisering är ett analytiskt verktyg för att 
synlig göra mönster. Det innebär dock inte att bilderna i de olika kategorierna är helt 
olika varandra. Ibland uppstår svåra gränsdragningar. Eftersom förutsättningarna 
för bildarbetet har sett olika ut för eleverna i de fyra klasserna varierar även kriteri-
erna för hur jag kategoriserar materialet i de olika bilduppgifterna. Detta förklaras 
mer ingående i samband med att dessa presenteras.
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Surrealistiska självporträtt – att berätta om sig själv
På Almskolan arbetar årskurs 8 med att teckna surrealistiska självporträtt. Eleverna 
ska skapa ett slags självporträtt som är tänkt att spegla deras intressen, drömmar 
eller tankar. Eleverna ska bekanta sig med surrealismen som konststil och sedan 
skapa en surrealistisk blyertsteckning i A3-format som handlar om dem själva. 
Syftet med uppgiften är att träna elevernas förmåga att skapa bilder som berättar 
och beskriver något om dem själva med ett bildspråk och uttrycksformer som gör 
att deras budskap når fram (Uppgiftsinstruktion, åk 8, Almskolan). De ska kunna 
använda blyertspennan och skapa olika gråtoner och svärta och visa förståelse för 
komposition, det vill säga att bilden visar att de kan kombinera olika former och 
planera hur bildytan ska användas. Slutligen ska de efter avslutat arbete kunna 
redogöra för vad surrealism är för något. 

Eleverna planerar och skissar först under ett par veckor och bildläraren Agneta 
inleder lektionerna med korta genomgångar av material och tekniker i teckning. 
Hon visar även exempel på elevbilder, både digitalt i ett bildspel och med kvar-
lämnade elevbilder som hängs upp på väggen. När eleverna har skissat färdigt 
förstorar och överför de sina skisser på kraftigare ritpapper och färdigställer sina 
bilder. Arbetet avslutas sedan med en muntlig redovisning och ett responssamtal. 
Agneta hänger upp alla bilder på väggen i klassrummet och tillsammans pratar de 
kort om syftet med arbetet och hur resultatet blev. Därefter delas eleverna in i par 
för att ge varandra respons med stöd av en responsmall. Läraren har listat exempel 
på förmågor: ”Hur hen har lyckats skapa surrealistiska detaljer eller helhet i bilden”, 

”Hur hen har fått fram en 3-D känsla i bilden med hjälp av perspektiv och form”, 
”Hur hen har med hjälp av blyertspennan skapat olika ytor, linjer och skuggor”, 
”Hur kompositionen är gjord” och ”Detaljer i bilden som är väl gjorda” (Respons-
mall, åk 8, Almskolan). Nedanför listan finns plats för anteckningar där eleven 
sedan skriver ner den feedback han eller hon själv får. Läraren avslutar lektionen 
med att hålla upp en elevbild i taget och uppmanar eleven som har gjort bilden 
att läsa upp den positiva respons som har getts till bilden. Agneta anser att det är 
viktigt att eleverna blir bekräftade vid redovisningen (Samtal, Almskolan). Hon 
samlar sedan in elevernas bilder och responsanteckningar för bedömning.
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Introduktionen och exempelbilden
Som upptakt till arbetet med surrea listiska självporträtt får eleverna ta 
del av en kort film om surrealism som Utbildnings radion har producerat .1 Veck-
an därpå introduceras bilduppgiften och en tänkt planering. Eleverna får även ta 
del av lärarens bedömningsmatris. Både vid introduktionen och under själva bild-
arbetet påpekar Agneta att porträtten inte behöver likna eleverna som ett tradi-
tionellt självporträtt skulle göra, däremot ska bilden handla om dem själva. Hon 
ger arbetet rubriken ”I huvudet på” och förklarar att bilden kan handla om det 
som rör sig i deras huvuden, ”allt ifrån drömmar och fantasier till sådant ni har 
runt omkring er som ni intresserar er av” (Observation, åk 8, Almskolan). Läraren 
förklarar också att bilderna kan gestalta det som är härligt och roligt, såväl som 
saker som skrämmer dem och känns otäckt. Surrealismen beskrivs som en stil-
riktning där bilderna ofta gestaltar drömmar och fantasier och kan innehålla saker 
och bild element som inte passar ihop och därmed uppfattas som ologiska. Konst-
närer som presenteras i lärarens introducerande bildspel är bland annat Salvador 
Dalí, René Magritte och Giorgio de Chirico. Läraren och eleverna diskuterar till-
sammans olika teman som surrealistiska konstnärer har gestaltat i sina verk, ex-
empelvis identitet och det undermedvetna, samt grepp som främmandegöring.2 
 Läraren visar flera exempel på surrealistiska bilder och även tidigare elevers 
lösningar av bilduppgiften. De samtalar kort om vilket betyg som respektive 
elevbild fick och varför. 

Det är framför allt en av bilderna (Elevbild 1), den som fick högst betyg, som de 
flesta av eleverna i klassen blir inspirerade av i sin egen bildlösning. Bilden är en 
av tre bilder som blivit kvarlämnade av tidigare elever och som läraren därför kan 
hänga upp i klassrummet så att eleverna kan studera bilderna flera gånger under 
arbetets gång. När Agneta visar upp bilden lyfter hon särskilt fram hur eleven 
har arbetat med blyertstekniken för att skapa valörer och strukturer i olika delar 
av bilden, samt hur eleven har tolkat surrealismen och temat ”I huvudet på” i val 
av komposition och motiv, exempelvis genom att avbilda olika föremål som får 
representera hennes intressen och hur hon fogat in dessa i bilden.

1 Filmen är ett avsnitt i serien Artityd perspektiv, som UR tagit fram för skolor. Programmet ger en orientering i 
samtidskonst med ett historiskt perspektiv och är tänkt att visa på historiska samband, samt fungera som inspi-
rationsmaterial. Hämtad från: https://urskola.se/Produkter/189947-Artityd-perspektiv-Surrealism

2 Främmandegöring syftar på den desautomatiserade effekt som konst kan ge upphov till genom att bryta mot 
konventioner och ett vanemässigt seende, det vill säga en förnimmelse av exempelvis ett föremål som vision 
snarare än igenkännande (Sklovskij, 1917/1971, s. 51).
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Exempelbilden föreställer ett bergs-
landskap med en tydlig förgrund, mellan -
grund och bakgrund. Bakom bergen till 
vänster i bild tittar ett ansikte fram, vil-
ket jag tolkar som ett porträtt av elev-
en själv då uppgiften handlar om att 
göra ett självporträtt. Bilden är tydligt 
surrea listisk då eleven kombinerar real-
istiska och fantastiska inslag, exempelvis 
i norm brott vad gäller proportioner och 
kombinationer av bild element. Bildens 
utförande, dramatiska berätt ande och 
det faktum att den fick A i betyg är antag-
ligen orsaken till att så många elever i 
klassen tilltalas och inspireras av den. 
Samtidigt är bilden svår att efterhärma 
då den ställer höga krav på teknisk skick-
lighet och är komplex i sin uppbyggnad. 
Ett exempel på detta är hur eleven arbetar 

med vad Sonesson (1992) kallar indexikal närhet mellan olika tecken i bilden. Jag 
syftar på hur gitarren och penslarna i trädet kan läsas som att de representerar 
intressen, men deras placering intill det blödande hjärtat skapar även en vidgad 
betydelse som leder tankarna till föreställningar om en så kallad konstnärssjäl där 
hjärtat får representera elevens känslighet och där de konstnärliga verktygen då 
representerar behovet av att uttrycka sina känslor.

Elevernas bilder – kategorier och berättargrepp
Titeln på bilduppgiften, ”I huvudet på”, kan ses som en övergripande tematik som 
eleverna har att förhålla sig till. Utöver det ska bilden vara ett slags självporträtt 
och bilden ska vara surrealistisk. Sett till hela gruppens bilder har alla elever utom 
en förhållit sig till det surrealistiska inslaget och byggt upp bilden så att det skapas 
en surrealistisk effekt. Eleverna använder således olika retoriska grepp och flera av 
bilderna innehåller symboler. I min analys av bilderna har det stundtals varit svårt 
att särskilja tecken som kan tänkas representera eleven själv och tecken som snarare 
används för att skapa en surrealistisk bild. Att enbart utgå från bildens tema, det 

Elevbild 1: Exempelbild, ett surrealistiskt självporträtt
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vill säga vad eleven berättar om, visade sig därför vara en svår utgångspunkt för att 
kategorisera materialet. De kategorier jag identifierat utgår därför i första hand 
från hur bilden förhåller sig till uppgiftens ramar, samt hur eleven använder olika 
berättargrepp, eller gestaltande grepp. Utifrån detta har jag delat in materialet i två 
huvudkategorier: Reproducerande bilder och Autonoma bilder. De reproducerande 
bilderna bär likhet på piktoral nivå med exempelbilden som läraren har visat elev-
erna, medan de autonoma bilderna förhåller sig mer självständigt till uppgiftens 
inramning. Fördelningen mellan pojkar och flickor är relativt jämn bland de repro-
ducerande bilderna, däremot är det enbart flickor som väljer att göra autonoma bilder. 

Kategori Berättargrepp/gestaltande grepp

Reproducerande bilder Landskapet utgör fond för berättandet
Landskapet är integrerat i berättelsen
Symbolbaserad bild

Autonoma bilder Surrealistisk, existentiell berättelse
Självporträtt, temporal grupp

 Tabell 5: Kategorier och berättargrepp, surrealistiska självporträtt

Reproducerande bilder
Nästan hela elevgruppen, nio elever av tolv, väljer att avbilda ett bergslandskap i 
sin bild. Det är även vanligt att olika föremål fogas in i bilden för att berätta om 
elevens fritidsintressen, exempelvis datorprylar, mobiltelefoner eller sportrela-
terade föremål. Läraren har under skissarbetet gett elever rådet att bygga upp en 
miljö i sin bild, exempelvis ett landskap, som de kan placera in olika bildelement 
i för att skapa en surrealistisk stämning. Denna instruktion i kombination med 
exempelbildens motiv gör antagligen att flera elever uppfattar exempelbilden som 
ett slags facit för hur uppgiften kan lösas. För elever som känner sig osäkra på 
vad surrealism är för något eller som har svårt att komma på en egen bildidé kan 
exempelbilden utgöra en välkommen mall att förhålla sig till i bildarbetet. 

Trots detta skiljer sig bilderna ändå åt. Dels är det olika motiv som gestaltas 
i elevernas landskap, dels har vissa bilder ett liggande format, fastän exempel-
bilden har ett stående format. Detta kan bero på att landskapsbilder traditionellt 
förknippas med ett liggande format, samt att det liggande formatet lämpar sig 
bra för gestaltning av rummet och rörelse i bild (Nikolajeva, 2000). I bilderböcker 
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kan stående format passa bra för att visa flera bilder på ett och samma uppslag 
(Nikolajeva, 2000); på liknande sätt använder flera elever i klassen det stående 
formatet för att avbilda flera olika föremål och situationer som de förknippar 
med exempelvis egna intressen. 

Landskapen fyller också olika funktioner i elevernas bilder. Vissa elever använ-
der miljön främst som en fond för berättandet. Gemensamt för detta berättar-
grepp är att eleverna har följt lärarens råd att bygga upp ett landskap för att därefter 
placera in olika föremål, händelser och personer i miljön. Alternativt har de först 
tecknat ut de föremål som ska representera deras intressen för att därefter lägga 
till ett landskap i bakgrunden för att fylla ut bildytan och skapa en kontext. 

Johans surrealistiska självporträtt
Johans bild (Elevbild 2) är ett exempel på en reproducerande bild där landskapet 
utgör fond för berättandet. Hans bild är uppbyggd som en tankekarta, där olika 
delbetydelser placeras ut runt bildens tema, som här kan sägas vara ”I huvudet på” 
eller ”det här är jag”, vilket utgörs av bilden på honom själv i datorskärmen. Till 
höger om datorn finns en fotboll med en Nike-logotyp, ovanför datorskärmen står 
en pyramid med ett allseende öga som, liksom ansiktet i skärmen, tittar rakt mot 
betraktaren. Bildjaget placeras rakt framför skärmen. Jag uppfattar det som en 
inbjudan att träda in i de fiktiva världar som ryms i det rum som jag kan föreställa 
mig som en förlängning av datorns bildskärm, det som Sonesson (1992) benämner 
som det referentiella rummet. I det vänstra berget finns en väg som leder till en 
dörr i berget. En streckgubbe står i dörröppningen. Ovanför pyramiden flyger en 
streckgubbe med mantel som för tankarna till superhjältar och till vänster om 
denne svävar en tv-spelkonsol uppåt i himlen. Det sitter en streckgubbe i ett litet 
kontrollrum i konsolen, vilket får den att likna en rymdfarkost. Högst upp i bild 
ramas motivet in av en regnbåge. 

Enligt Kress och van Leeuwen (2006, s. 117) finns det tre kompositions principer 
som relaterar en bilds representativa och interaktiva mening: vad i bilden som 
har störst informationsvärde (placering av bildelement), vad som är mest fram-
trädande (drar till sig uppmärksamhet) och hur saker ramas in (om bildelement 
säras eller hålls ihop med avdelande element). Att bildens tema handlar om Johan 
själv framgår således av motivets centrala placering och storlek, men även genom 
att porträttet och tangentbordet är de delar i bilden som är mest noggrant och 
realistiskt tecknade. Johan skapar närhet genom att avbilda ansiktet i närbild, 
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tittandes rakt mot betraktaren. Dator-
skärmens inramning av ansiktet skapar 
ytterligare fokus på individen (Kress & 
van Leeuwen, 2006, s. 203). 

För att fördjupa analysen har jag ock-
så frågat mig vad som sägs om bildens 
tema, det vill säga vad som utgör bildens 
rema (Marner, 1999). Jag tolkar bilden 
som att Johan berättar om sitt eget liv 
med fritidsintressen som fotboll, dato-
rer, superhjältar och tv-spel. I synnerhet 
är datorn betydelsefull i bilden, då den 
används för att representera jaget. Det 
går även att läsa in ett intresse för mysti-
cism med det allseende ögat, regnbågen, 
Loch Ness-odjuret och dörren i berget 
– alla hemmahörande i en västerländsk 
idétradition. 

Johans bild är den i klassen som 
på piktoral nivå tydligast refererar till exempelbilden. Det finns berg i bildens 
bakgrund och en sjö med sjöodjur i bildens förgrund. Även ögat som är centralt 
placerat ovanför den bärbara datorn kan ha inspirerats av det stirrande ögat i 
exempel bilden. Samtidigt avviker Johans bild från många andras i klassen då han 
avbildar sig själv. Bilden har vad Wagner (2017, s. 261) beskriver som utmärkande 
för en ”personlig röst”: en visuell markering i form av det realistiskt avbildade 
ansiktet, datorn med sin centrala placering, samt en lingvistisk markör genom att 
Johan i responssamtalet efteråt beskriver att han har tecknat saker han tycker om. 
Sammantaget tolkar jag därför bilden som personligare än andra bilder i klassen. 
Det finns samtidigt ingenting i bilden som utmanar föreställningar kring vad det 
innebär att vara pojke. Det är på många vis en ofarlig gestaltning av den egna 
personen, trots att han alltså är den elev i klassen som jag bedömer använder den 
mest personliga rösten i sin lösning av bilduppgiften. 

Utmärkande för bilderna där landskapet utgör fond för berättandet är att land-
skapet inte har någon central roll i bildberättelsen. Snarare används det som kuliss 
till det som berättas. Det händer ibland saker i landskapet, men dessa inslag har 

Elevbild 2: Johans surrealistiska självporträtt
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ingen uppenbar koppling till andra bild-
element så att de tillsammans bildar ett 
sammanhängande narrativ i elevens bild. 

Sofies surrealistiska självporträtt
Ett annat berättargrepp är att ist ället 
integrera landskapet i berättelsen, det 
vill säga att göra landskapet till en be-
tydelsebärande del av handlingen i 
bilden. Sofies surrealistiska självporträtt 
(Elevbild 3) är ett exempel på en sådan 
reproducerande bild.

Bilden föreställer ett landskap som 
bryter mot naturens lagar. I bildens för-
grund avbildas både en eldstad och ett 
korallrev, i mellan grunden står ett träd 
och bakgrunden utgörs av en bergsrygg. 
En sjöjungfru-ängel svävar i en bit ovan-
för korallrevet, centralt placerad i bildy-

tan. Sjöjungfru-ängeln har en underkropp som en sjöjungfru och överkropp som 
en ängel, med vingar och en gloria. Det kommer bubblor istället för rök från elden 
som brinner i förgrunden och till vänster i bild simmar det två fiskar i luften. 

Det finns ingen tydlig gräns mellan världen under vatten och den ovan jord, vilket 
skapar en surrealistisk, drömlik bild. Sjöjungfru-ängeln saknar anletsdrag och hän-
derna är dolda bakom ryggen. Jag förstår det som en teknisk förenkling eftersom 
Sofie berättar att hon ”gillar egentligen inte att rita” (Sofie, åk 8, Almskolan).

Det finns visuella referenser till Disneyfilmen Lilla sjöjungfrun i hur den ena 
fisken, korallrevet och sjöjungfrun är tecknad. Formerna är mjuka och förenklade, 
fiskens ögon är stora och på sjöjungfrun finns det en dekorativ krage som markerar 
gräns mellan fiskhud och mage som är snarlik den som Lilla sjöjungfrun har i den 
animerade filmen. Att bilden bär intertextuella drag med en Disneyfilm betyder 
dock inte att Sofie nödvändigtvis är intresserad av filmen i fråga, det kan även bero 
på att det var lätt att hitta visuella förlagor tack vare den tecknade filmen.

I intervjun med Sofie får jag veta att hon tidigt kom på idén till sin bild efter att 
ha samtalat om olika intressen med en kompis. Hon skissade upp bilden under den 

Elevbild 3: Sofies surrealistiska självporträtt
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andra lektionen, men kände sig missnöjd och tvivlade sedan på om hon skulle klara 
av att teckna bilden. Efter en del uppmuntran från sina klasskamrater valde hon till 
sist att färdigställa sin teckning och tecknade även hemma för att hinna bli klar i tid. 
Hon var stundtals stressad under bildprocessen och jag upplever att hon ställde höga 
krav på sig själv. När hon var färdig med bilden kände hon sig positivt inställd till 
bilduppgiften, trots ett initialt motstånd. När jag i intervjun frågar vad som var svå-
rast och vad hon känner sig mest nöjd/missnöjd med berättar hon att det var ”svårt 
att skugga” och att hon ”tycker nog om sjöjungfruns överkropp mest av allt, för det 
var den som var svårast”, men att vissa delar i bilden upplevs platta och att hon inte 
lyckades skapa en så stor skillnad mellan vatten och luft (Sofie, åk 8, Almskolan). 

Jag uppfattar att den här bilduppgiften framför allt har utmanat Sofie tekniskt 
och att hon tycker att den till stor del handlar om att utveckla sin tecknings-
förmåga. På frågan om hur hon tror att uppgiften blir bedömd betonar hon främst 
olika tekniska aspekter av teckning, även om hon också nämner att komma på en 
bildidé, berätta om sig själv och lära sig om surrealismen. Hon utvecklar dock inte 
resonemanget om sin surrealistiska bildidé, trots att hon har lyckats integrera sina 
intressen med landskapet till ett sammanhängande narrativ.

Hannas symbolbaserade bild
Ett sista berättargrepp inom kategorin Reproducerande bilder är vad jag benämner 
som en symbolbaserad bild, där eleven endast använder symboler som representa-
tion samtidigt som bergslandskapet reproduceras i själva kompositionen av bilden. 
Hanna (Elevbild 4) har tecknat en bergskam och en regnbåge som kommer in 
från vänster i bild och försvinner bakom en bergsrygg. Mitt fram på berget har 
hon tecknat ut ett par stora ögon med lyfta ögonbryn och en halvöppen mun. 
Det skapar ett förvånat ansiktsuttryck som känns igen från smileys, det vill säga 
digitala, ansiktsliknande piktogram som skildrar en känsloyttring. Detta skapar 
en surrealistisk effekt då berget därigenom förmänskligas. 

Regnbågen är tecknad med färgpennor, medan resten av bilden är svartvit. 
Eleverna får använda färgpennor till detaljer i sina bilder om de vill. Vid introduk-
tionen visade läraren en exempelbild där en tidigare elev hade färglagt en detalj i 
sin bild för att betona den särskilt. 

En regnbåge är både ett ikoniskt tecken, något som liknar det som avbildas, 
och en symbol, vilket innebär att den representerar något som vi förknippar med 
det avbildade (Sonesson, 1992). Regnbågen bär symbolisk mening, bland annat 
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inom olika religioner, men betraktas även mer allmänt som ett tecken för hopp, 
fred, inkludering och längtan. I västvärlden förknippar många regnbågsfärgerna 
med HBTQ-rörelsen, där regnbågsfärgerna står för synlighet, stolthet, respekt och 
tolerans för medmänniskor. Enligt Änggård (2005) är regnbågen också ett motiv 
som de flesta barn ges möjlighet att teckna och måla redan på förskolan. Den är 
med andra ord en del av en redan erövrad bildrepertoar hos många elever. I klassen 
förekommer regnbågen i tre av de reproducerande bilderna. 

Av alla bilder i klassen är Hannas bild den jag bedömer i minst grad gestaltar 
temat ”I huvudet på” i syfte att berätta om vem hon är, vad hon är intresserad av, 
drömmer om och tänker på. Hon löser uppgiften såtillvida att hon gör en surrealis-
tisk bild. Hon avslöjar däremot nästan ingenting om sin person eller egna intressen 
i bilden, vilket jag tolkar som en form av motstånd mot uppgiftens personliga 
inriktning. Istället använder hon sig av bildtecken hon redan behärskar och upp-
lever legitima i ett skolsammanhang.

Elevbild 4: Hannas symbolbaserade bild
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Autonoma bilder 
Tre flickor i klassen gör vad jag kallar autonoma bilder, då de förhåller sig mer själv-
ständigt till bilduppgiften än övriga elever. De anpassar sig enbart mot det ena av 
uppgiftens två inslag: jag tolkar bilderna antingen som surrealistiska eller som ett 
självporträtt. Eleverna har inte heller plockat upp bildelement eller kompositio-
nen från exempelbilden, utan söker sina bildreferenser från annat håll.

Mejas surrealistiska bild
Eleverna som har gjort de två surrealistiska bilderna har framför allt tagit fasta på 
möjligheten att belysa existentiella frågeställningar genom den aktuella konst stilen 
och väljer att berätta om allmänmänskliga problem i sina bilder. Mejas surrea listiska 
bild (Elevbild 5) uppfattar jag som en självständig tolkning av temat ”I huvudet på”. 
Eleven väljer att gestalta en existentiell frågeställning som hon funderar på snarare 
än att berätta om vem hon är genom sina personliga intressen. Eleven närmar sig 
således det personliga inslaget i bilduppgiften, men jag räknar den ändå som auto-
nom eftersom den främst är ett exempel på en surrealistisk bild med en existentiell 
tematik. Meja har valt ett stående format och två tredjedelar av bildytan föreställer 
ett sterilt och öde landskap. Himlen i bakgrunden är svart och en stor måne är delvis 
skymd av horisontlinjen. Nedre delen av månen är skuggad. I förgrunden i bildens 
högra hörn står en människa, beskuren från midjan och nedåt.

Människan saknar anletsdrag och håller en ansiktsmask framför sig, som om 
hon tagit av sig sitt ansikte och nu blottar sig som någon som saknar identitet. Jag 
läser människofiguren som en flicka då den har traditionellt kvinnliga attribut som 
långt hår, insvängd midja och markerade ögonbryn och läppar på ansiktsmasken. 

Bilden har intertextuell koppling till andra bilder inom den surrealistiska bild-
genren. Inom surrealismen är det vanligt att avbilda ansikten och masker för att 
belysa teman kring identitet och väcka frågor kring vem man egentligen är och 
vilken sida av sig själv man väljer att visa upp för andra. Det tomma landskapet 
förstärker flickans ensamhet och sårbarhet i bilden. Jag läser bildens budskap som 
en kommentar till vår samtid där yta och utseende är viktigt och där det kan 
kännas farligt att visa sitt rätta ansikte av rädsla att inte passa in och bli accepterad 
för den man är. 

De två helt surrealistiska bilderna i klassen anser jag är de som tydligast illust-
rerar att det konsthistoriska inslaget möjliggör en friare tolkning av det personliga 
temat i bilduppgiften. Surrealismens tematik ligger visserligen inom ramen för 
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den konstpsykologiska traditionen i ämnet (Pettersson & Åsén, 1989) och en 
individ orienterad diskurs (Wikberg, 2014), som båda betonar elevens känsloliv 
och ett personligt uttryck. Samtidigt bidrar surrealismen till att det personliga 
inslaget tonas ner i just den här uppgiften som är tänkt att handla om eleverna 
själva. Det surrealistiska temat gör att eleverna kan förhålla sig till, och gå i dialog 
med, en etablerad konstgenre istället för att betona ett personligt uttryck och 
innehåll i bilden. Läraren har öppnat upp för möjligheten att berätta om drömmar 
och tankar, såväl som intressen och personlighetsdrag. Därför tolkar jag inte heller 
de två surrealistiska bildlösningarna som uttryck för motstånd mot det personliga 
temat. Surrealismen handlar ofta om drömmar och det omedvetna, vilket enligt 
uppgiftsbeskrivningen är en accepterad lösning av bilduppgiften.

Linas intressebild
I kontrast till detta har en elev i klassen valt att helt frångå det surrealistiska te-
mat och berättar enbart om sina intressen i sitt självporträtt. Lina (Elevbild 6) 
väljer att ta fasta på det personliga temat, det vill säga att bilden ska vara ett slags 

Elevbild 6: Linas intressebildElevbild 5: Mejas surrealistiska bild
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självporträtt som berättar något om eleverna själva. Hon har byggt upp bilden i 
form av vita moln mot en grå bakgrund och varje moln innehåller olika föremål 
som representerar saker hon tycker om. I molnet högst upp har hon tecknat olika 
maträtter och godis som exempelvis Nutella och pizza. I det näst översta molnet 
avbildas olika träningstillbehör, exempelvis en vattenflaska, ett löpband och en 
boll. I molnet längst ner till vänster i bild syns olika sminksaker och i molnet snett 
ovanför till höger har hon tecknat en blandning av olika saker: en sol, två stilisera-
de människofigurer som håller varandra i hand, ett hundansikte, musiknoter och 
en mobil med hörlurar. Detta moln är det enda som inte håller ihop tematiskt på 
liknande vis som de andra molnen. Tillsammans bildar molnen och deras innehåll 
en temporal grupp, det vill säga ett antal statiska bilder som tillsammans berättar 
om ett gemensamt tema (Sonesson, 1992). Även om den färdiga bilden inte kan 
sägas vara surrealistisk finns här ändå en intertextuell koppling till surrealismen 
genom att Lina väljer att avbilda moln, vilket är ett vanligt motiv i exempelvis 
Magrittes bildvärld. 

I likhet med Johan (Elevbild 2) berättar Lina om saker som finns i hennes 
omedelbara närhet. Det är en idealiserad och könsnormativ bild av den egna 
personen som framträder. Valet av föremål och aktiviteter som avbildas påminner 
om den typ av bilder som sprids i sociala medier, där bildmakare gärna iscensätter 
tilltalande och inspirerande bilder av aktiviteter, platser och föremål för att visa 
att de lever rika, lyckliga och aktiva liv. Jag utgår från att detta är en bildgenre 
som Lina är bekant med och som hon här väljer att inspireras av istället för att 
använda sig av surrealistiska konstbilder eller exempelbilden som förebild. Det är 
tydligt att Linas uppfattning om sig själv, i likhet med flickorna i Erikssons (2019) 
studie, färgas av olika normer om femininitet både i och utanför skolkontexten. 
Bildgenren erbjuder en möjlighet att utforska och skapa en önskvärd identitet, 
åtminstone utåt sett mot andra. Skillnaden mellan skolan och fritiden är dock 
att Lina på fritiden själv väljer om och hur hon vill skapa bilder av sitt liv, medan 
det blir en ålagd uppgift i skolans bildverksamhet. Här ser jag ännu en likhet med 
Johans bild; det råder ingen tvekan om att bilden handlar om eleven själv, men 
de generiska motiven gör samtidigt att Lina inte avslöjar så mycket om sig själv 
trots att hon väljer att ta fasta på det personliga temat istället för surrealismen. 
Skolkontexten reglerar med andra ord vad eleven upplever möjligt att berätta om 
sig själv inför sina klasskamrater. 
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Elevernas bilder berättar om den pedagogiska diskursen
I arbetet med surrealistiska självporträtt samspelar några tongivande inslag. 
Det finns en inriktning mot teckning som ger uppgiften en betoning mot hantverk 
och färdighetsträning och uppgiften handlar också om eleverna själva och behand-
lar samtidigt en konstgenre inom modernismen. Inramningen gör att bilduppgiften 
ligger i linje med vanliga föreställningar hos elever, nämligen att bild ämnet mest 
handlar om att rita och måla och att uttrycka känslor (Wikberg, 2014). Att uppgiften 
innehåller tre olika inslag skapar en svag klassificering av själva ämnesinnehållet 
som kan vara utmanande för vissa elever då de ska förstå vad uppgiften handlar 
om och hur dessa inslag ska viktas mot varandra. Det som utmärker bilderna i den 
här klassen är att nästan alla elever reproducerar lärarens exempel bild och att de 
främst betraktar detta som en teckningsuppgift. Många elever tonar även ner det 
personliga inslaget i sina egna bilder. Detta trots att uppgiften lämnar utrymme för 
en relativt fri tolkning av bilduppgiftens övergripande tema. Hur kommer det sig?

Att det är teckningsinslaget som eleverna förstärker i sin tolkning av uppgiften 
förstår jag utifrån att teckning är det inslag i bilduppgiften som redan framträder 
som starkast klassificerat för dem. Dels berör bedömningskriterierna i uppgifts-
beskrivningen främst olika tekniska aspekter av teckning, dels är det lättare att 
förstå kvaliteter i teckning som kunskapsinnehåll och hur dessa ska bedömas till 
skillnad från att exempelvis berätta om sig själv. När jag frågar eleverna om vad 
uppgiften handlar om nämner de alla tre delarna i uppgiften som lika viktiga, men 
när jag frågar dem vad de tycker att de har lärt sig pratar de mest om färdigheter 
i teckning. Detta säger mig att mer långsiktiga mål i ämnet, som läraren uppger 
att hon eftersträvar när hon konstruerar uppgiften, kan vara svåra för eleverna att 
både verbalisera och realisera på grund av skolans övergripande mål-och resultat-
styrning. Eleverna är skolade att visa sin kunskap, det vill säga att det är den mät-
bara kunskapen som värderas högst. Jag tolkar därför elevernas behov av reproduk-
tion och starkare klassificering som en konsekvens av ökad målstyrning i skolan.

Betoningen på teckning aktualiserar med andra ord de värderingar som fram-
kommer i temat Att teckna fint. Det, i kombination med en relativt svag inram-
ning, gör att den idé-genererande fasen blir krävande för eleverna. Läraren tar 
upp idé- och skissfasen som utmanande för eleverna och något hon aktivt måste 
adressera i undervisningen. Det är här användandet av förebilder blir betydelse-
fullt, menar hon. Det är i sådana lägen hon brukar tipsa dem om att exempelvis 
börja med något bekant, som ett landskap eller en miljö som kan användas ”som 
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någon slags bas för bilden och sen se vad händer, vad kan hända i den bilden” 
(Lärarintervju 1, Almskolan). Det här uttalandet hjälper mig att bättre förstå varför 
så många elever i klassen gör reproducerande bilder. Dels har de en elevbild som 
visuellt exemplifierar betygskriterier som läraren upplever svåra att verbalisera, 
dels blir landskapet en del av en metod för att gradvis bygga upp sin bild även 
om eleven inte har en tydlig idé från början. Detta sparar tid, tid som istället kan 
användas till att bearbeta teckningen. Att så många elever gör just berg kan också 
förklaras med att berg antagligen är en del av en redan erövrad bildrepertoar i lik-
het med regnbågen. I elevintervjuerna säger två av eleverna att anledningen till att 
så många har ritat berg kan bero på att det är lätt att komma på, rita upp och lyckas 
bra med. Alma menar att ”det är väl säkert för att det är lätt att göra något av det, 
att något sticker fram bakom eller framför […] och det är fint om man verkligen 
kan rita ett fint berg” (Alma, åk 8, Almskolan). Den här utsagan visar att hon är 
medveten om att berg på ett ganska enkelt sätt kan skapa djup i bilden. 

Exempelbilder tycks med andra ord vara särskilt viktiga, eller blir särskilt 
tongivande, i uppgifter som aktualiserar den tekniska/hantverksmässiga ämnes-
traditionen i ämnet. Att exempelbilden i det här fallet är gjord av en elev är också 
betydelsefullt. De surrealistiska konstbilder som eleverna tar del av i genomgångar 
och litteratur inspirerar dem visserligen, men dessa kan också upplevas ligga för 
långt ifrån elevernas egen bildframställningsförmåga. 

Ett exempel på hur elever istället väljer att inspireras av varandras bilder och 
populär kulturella uttryck finner jag hos tre pojkar i klassen som sitter vid ’ bord 
under arbetets gång. Erik, Nils och Andreas (Elevbild 7, 8 och 9) har gjort reprodu-
cerande bilder och de använder alla humor och ironi för att lösa bild uppgiften. Vid 
första anblicken är bilderna väldigt lika varandra. De har en stiliserad, schablon-
artad människofigur med stort huvud som är centralt placerad i bild och upptar 
större delen av bildytan. Armar och ben sticker rakt ut från kroppen. Figurer-
nas ansikten innehåller något fler detaljer, men är även de förenklade. Påsar med 
naturchips förekommer i alla tre bilder, liksom berg och en schablonartad sol. 
Trots att bilduppgiften styrs av lärandemål och att eleverna reproducerar bergs-
landskapet tycks pojkarnas bildframställning ändå främst drivas av en önskan att 
ingå i en kamratgemenskap. I likhet med hur de yngre barnen i Löfstedts (2001) 
och Änggårds (2005) studie skapade bilder som en social handling och för att po-
sitionera sig i relation till varandra, kan jag se hur dessa pojkar skapar bilderna i 
dialog med varandra för att finna en gemensam repertoar av motiv. 
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Erik (Elevbild 7) har byggt upp sin figur med föremål som representerar hans 
intressen: kroppen utgörs av en dator, armarna består av tangentbord, munnen 
är ett par hörlurar, näsan är en datormus och ögonen består av logotypen till ett 
företag som säljer datorprylar ”Steel series”, vilket eleven även har skrivit under 
ögonen. Erik, liksom flera andra elever i klassen, använder sig av en bildretorisk 
dimension som Marner (1999) beskriver som integration mellan olika element 
i en bild . Den retoriska effekten uppstår genom att föra samman bildelement 
som inte hör ihop enligt vårt förväntade livsvärldsschema: det saknas något som 
förväntas vara där (exempelvis en näsa) och att det finns något som inte förväntas 
vara där (en datormus).

Nils (Elevbild 8) använder sig också av detta retoriska grepp, men låter även 
delarna av ett enskilt objekt sammanfalla med ett annat objekt då huvudet både är 
ett huvud och ett ägg. Äggen är ett återkommande motiv i bilden och Nils använder 
sig av seriemediets bruk av pilar och text för att förtydliga vad olika föremål i 
bilden är för något. Detta skapar enligt Nikolajeva (2000) redundans, överflödig 
information, här i syfte att skapa en komisk effekt. Hönan och de många äggen i 
bilden skapar association till den eviga frågan om hönan och ägget och vem som 
kom först. Evighetstemat förstärks ytterligare genom att figurens ögon utgörs 
av en miniatyr bild av sig själv: en bild av en bild, vilket i teorin kan fortsätta i 
oändlighet. Detta skapar en spänning mellan olika fiktionsgrader i bilden.

Andreas (Elevbild 9) väljer, till skillnad från de andra två, att bygga upp sin bild 
som en berättelse kring dikotomin godhet/ondska. Hela bilden, inklusive den 

Elevbild 7: Eriks surrealistiska självporträtt Elevbild 8: Nils surrealistiska självporträtt Elevbild 9: Andreas surrealistiska självporträtt
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centralt placerade figuren, är delad mitt itu. Höger sida i bild skildrar mörker och 
död. På vänster sida har figuren istället ljusa kläder. Här finns fruktträd och berg 
i bakgrunden med en regnbåge med en sol ovanför. Jag tolkar bilden som att den 
handlar om de till synes oförenliga sidor som kan rymmas inom en person; att en 
människa kan vara både ond och god på samma gång.

Vad gäller intertextualitet och bildkonventioner tycker jag att Erik, Nils och 
Andreas bilder är intressanta. För det första synliggör de motstridigheten vad gäller 
kopiering och härmning i bildämnet: å ena sidan härmar eleverna varandra och 
exempelbilden på ett uppenbart vis och bilderna är enkla i sitt tekniska utförande, 
å andra sidan uppvisar eleverna olika retoriska grepp som berättar om skilda saker, 
trots att bilderna delar flera kompositionella drag. Som bildlärare tänker jag att det 
är lätt att initialt känna att elever som i hög grad härmar varandra eller kända bilder 
arbetar osjälvständigt och att bilderna därmed saknar originalitet. I bildundervis-
ning värderas detta i regel lågt, då en viss grad av självständighet och originalitet är 
betygsgrundande och förväntas som en del av ämnets regulativa diskurs. Samtidigt 
är det viktigt att komma ihåg att en härmning eller till och med brukandet av en 
bildkliché kan vara en kreativ handling utifrån elevens förutsättningar, och där-
med något nytt som eleven försöker att införliva i sin bildrepertoar (Marner, 2005). 

För det andra synliggör pojkarnas bilder en svårighet som vissa elever har vad 
gäller igenkänningsreglerna, det vill säga vad som räknas som legitim kunskap i 
sammanhanget (Bernstein, 2003) alternativt att de inte förmår realisera det för-
väntade av olika anledningar, exempelvis på grund av bristande bildframställnings-
förmåga eller en ovilja att närma sig bilduppgiftens tema. Läraren har klassificerat 
detta som en uppgift som ska handla om eleverna själva, utveckla deras tecknings-
förmåga och utveckla deras kunskap om surrealism. Dessa elever väljer att istället 
förhålla sig humoristiskt till det personliga temat. De lägger större energi på att 
skapa ett sammanhängande narrativ än på att arbeta igenom teckningen utifrån 
krav på realism. Dessutom hämtar de främst inspiration från populärkulturen 
istället för surrealistiska konstverk sin lösning. Risken är stor att dessa bilder inte 
värderas så högt vid betygssättningen, inte på grund av att de saknar kvaliteter, 
utan på grund av att de inte uppvisar de kvaliteter som efterfrågas i just den här 
uppgiften. Det får mig att tänka på Welverts (2010) studie som konstaterar att bild-
arbetet i hög grad regleras av vuxna och hur detta begränsar elevernas handlings-
utrymme, i synnerhet i skolkontexten där det ofta uppstår förhandlingar om hur 
arbetet ska genomföras. Hon menar att det finns en stark betoning på teknisk 
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skicklighet, analog bildframställning och att tidigare elevbilder gärna används 
för att visa önskvärda kvaliteter och lösningar på uppgiften. Liknande mönster 
återfinns i denna uppgift. 

Elevernas tendens att tona ner bilduppgiftens personliga tema tolkar jag med 
andra ord som en följd av att den tekniska/hanverksbetonade traditionen, men 
även surrealismen, framstår som starkare klassificerat för dem. Förutom det har 
vissa elever även blandade känslor inför att berätta om sig själva. Initialt verkade 
de flesta elever inte ha något problem med förutsättningarna för uppgiften och 
började skissa direkt, men några elever ställde frågor som ”måste bilden föreställa 
mig?”, eller beklagade sig och verkade ha svårt att komma igång (Observation, 
årskurs 8, Almskolan). Markus gjorde inledningsvis en svart humoristisk skiss av en 
streckgubbe som tog livet av sig, medan några flickor vid ett annat bord ifrågasatte 
vad en bild på ett hjärta eller skog egentligen säger om bildmakarens personlighet. 

Vid redovisningen var de flesta däremot nöjda och positivt inställda till sina bilder. 
De fyra elever jag intervjuade tyckte alla om bilduppgiften, även om Alma önskade 
att den skulle ha varit friare och inte knuten till den egna personen (Alma, årskurs 8, 
Almskolan). De ansåg också att det var roligt och spännande att ta del av varandras 
bilder efteråt för att kunna se hur andra hade löst uppgiften och för att de fick veta 
mer om klasskamraternas fritidsintressen. Jag förstår det som att ämnets indivi-
dorienterade diskurs (Wikberg, 2014) inte ifrågasätts av läraren eller eleverna, utan 
tvärtom ses som självklar. Samtidigt innebär uppgiftens personliga inramning olika 
utmaningar i arbetet. Agneta betonar främst didaktiska dilemman och menar att 
uppgiften behöver ramas in på ett sätt som skyddar elevernas integritet. 

För elevernas del uppfattar jag det som att det personliga temat snarare försvårar 
den egna bildprocessen. När jag frågar dem om det finns någon nackdel eller even-
tuella svårigheter med att berätta om sig själva svarar Alma att hon inte tycker 
det ”men det [personliga berättandet] kan ju dra upp jobbiga saker liksom om du 
tänker på vad du ska rita så kanske det drar upp nåt jobbigt minne eller nånting” 
(Alma, åk 8, Almskolan). Markus menar att det beror på vem man själv är och hur 
mycket man vill berätta om sig själv (Markus, åk 8, Almskolan) medan Sofie har en 
avslappnad inställning till det personliga temat i bilduppgiften. Hon säger att ”det 
är väl viktigt att få uttrycka sig om man vill, men man kan ju också göra det som en 
kul grej, att berätta om man vill”, men lägger till att ”nackdelen är det kan bli svårt 
och jobbigt om man inte tycker om att berätta om sig själv” (Sofie, åk 8, Almskolan). 

Eleverna ser med andra ord inga större hinder för bilduppgiftens personliga 
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inslag, men de problematiserar samtidigt vad det innebär att arbeta med ämnen 
som kan uppfattas som privata i skolan. Jag tolkar det som att ett bildarbete som 
explicit knyts till den egna personen är förenat med både risker och möjligheter. 
Tidigare studier har visat att bildarbete kan möjliggöra ett utforskande av identi-
teten, men elevernas arbete formas också och anpassas till rådande diskurser och 
de subjektspositioner som skolan erbjuder dem (Hellman, 2017; Jönsson, 2010; 
Lind 2010). Det personliga temat gör att eleverna redan inledningsvis måste ställa 
sig frågan hur mycket och på vilket vis de vill gestalta sig själva i bilden, vilket också 
visar sig i deras olika sätt att närma sig uppgiften. Det surrealistiska inslaget kan 
öppna upp för friare lösningar av uppgiften, vilket två elever i klassen visar med 
sina bilder. Samtidigt väljer flest elever att skildra egna intressen och gör det dess-
utom på ett relativt könsstereotypt vis. Referenser till datorspel finns exempelvis 
bara i pojkars bilder, liksom de ironiska lösningarna på bilduppgiften, medan 
smink, djur, natur och referenser till filmen Lilla sjöjungfrun återfinns i flickors 
bilder. Det är ingen elev som berättar något utlämnande eller normbrytande om 
sig själv, vilket ur etiskt hänseende är positivt, samtidigt kan man fråga sig på vilket 
vis det personliga temat bidrar till att eleverna lär känna sig själva bättre. 

Jag drar paralleller till Wikbergs (2014) studie där elever arbetade med så kallade 
själporträtt som skulle gestalta deras själar och egenskaper. I den studien valde 
några pojkar att göra humoristiska och ironiska bilder som en form av motstånd 
mot uppgiftens personliga inramning. På liknande vis väljer Erik, Nils och Andreas 
(Elevbild 7, 8 och 9) i den här klassen att använda humor och ironi när de ska 
berätta om sig själva. Även Hannas symbolbaserade bild (Elevbild 4) kan betraktas 
som en form av vad Wikberg (2014) kallar för maskerat motstånd; eleven ifråga-
sätter inte uppgiften, men bilden blir samtidigt opersonlig med sina allmängiltiga 
symboler, något jag även tycker mig se i Linas bild (Elevbild 6). Intresse-bilder är 
som sagt också en vanlig lösning bland eleverna. Sättet som vissa elever avbildar 
intresseföremålen på för tankarna till så kallade uppräkningsteckningar som är 
vanliga hos yngre barn som uppmanas avbilda exempelvis sin familj, vad som finns 
i deras rum och så vidare (Änggård, 2005, s. 64). Kompositionen i sådana bilder blir 
mindre viktig än att få med alla personer och föremål, vilket möjligen kan förklara 
varför flera av dessa intresse-bilder också är reproducerande bilder där landskapet 
inte är en integrerad del av berättelsen. 

Med det sagt finns det även undantag. I intervjun med Marcus framgick det 
exempelvis att han i vanliga fall brukar använda humor i bildarbetet, men att han 
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valde att inte göra det i just den här uppgiften (Marcus, årskurs 8, Almskolan). 
För vissa elever har bilduppgiften erbjudit dem ett alternativt sätt att arbeta. 
Jag förstår det som att uppgiftens betoning på teckning och surrealism skyddar 
elevens integritet i en uppgift som annars kunde ha blivit alltför privat. Uppgiftens 
tekniska krav och krav på att utgå från en konststil skapar ramar som eleverna 
måste förhålla sig till. Tidigare studier visar att tydliga ramar i bild arbetet kan 
minska tendensen att eleverna positionerar sig med utgångspunkt i kön (Saar, 2005; 
Skåreus, 2007; Wikberg, 2014). 

Sammanfattning och avslutande kommentar
I arbetet med surrealistiska självporträtt gör nästan alla elever i klassen en bild-
lösning som ligger nära lärarens uttryckta intention med uppgiften: endast en elev 
frångår det surrealistiska temat, medan alla elever på något vis berättar om egna 
intressen eller frågeställningar som engagerar dem i sina bilder, exempelvis sport, 
spel och sociala medier. Majoriteten av eleverna reproducerar lärarens exempelbild 
och bygger upp ett bergslandskap som de sedan fyller med olika bildelement som 
representerar personliga intressen. Samtidigt förstärker bilduppgiftens personliga 
inramning en redan existerande individorienterad diskurs i ämnet som kan göra 
det svårt för vissa elever att närma sig temat (Wikberg, 2014). Detta kan exempel-
vis yttra sig i att elever betonar surrealism i högre grad än att berätta om sig själ-
va, eller att de använder humor eller allmängiltiga symboler för att distansera sig 
till det personliga inslaget i uppgiften. Öhman-Gullberg (2006) anser att humor 
kan vara ett svar på uppkomna problem eller ett sätt för eleven att förhålla sig till 
omgivningen. Hon menar att ”barns och ungdomars användning av humor som 
berättar grepp och tolkningsform kan ses som en form av underordningens kom-
mentar” som på ett lekfullt sätt kan ifrågasätta och kritisera olika frågor, och därmed 
även blottlägga underliggande värderingar i skolan (Öhman-Gullberg, 2006, s. 114).

Ett ökat fokus på målstyrning i kombination med en i övrigt ganska svag 
klassifi cering och inramning är, som jag ser det, särskilt utmanande för de elever 
som har svårt att uppfatta ämnets igenkänningsregler. För dessa elever blir det 
svårt att hantera osäkerhet och avsaknad av facit i ämnet, vilket i sin tur kan 
resultera i en överdriven anpassning mot upplevda kriterier och anvisningar. Detta 
kan ibland leda till instrumentella tolkningar av uppgiften där eleverna förlitar 
sig på förebilder i hög grad och tolkar lärarens instruktioner bokstavligt. Detta 
kan delvis förklara varför majoriteten av eleverna väljer att göra reproducerande 
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bilder, men det kan även handla om ett strategiskt val som bottnar i en strävan 
mot högre betyg eftersom exempelbilden motsvarar den högsta betygsnivån. 
Att elever arbetar reproducerande ska därför inte förstås som att eleverna väl-
jer en enklare väg: de reproducerande bilderna uppvisar stor variation och med-
ger individualistiska, lekfulla och kreativa lösningar. På motsvarande vis betyder 
inte en autonom bild att bilden är helt självständigt gjord. Även dessa bilder 
reproducerar bild konventioner och värderingar. 

Parafraser – att berätta genom konst
I årskurs 9 på Almskolan arbetar eleverna med parafraser i valfri teknik. En parafras 
inom bildkonst är ett konstverk som anspelar på tidigare konstverk så att betydelse-
fulla skillnader och likheter framträder, det vill säga att parafrasen på samma gång 
uppvisar närhet som distans till tidigare konst (Örtegren, 1992). Syftet med para-
frasuppgiften är att eleverna ska få bekanta sig med konst från olika tider genom 
föreläsningar och eget fördjupningsarbete. Under arbetets första veckor inleds 
varje lektion först med en konsthistorisk föreläsning och därefter tid för eget bild-
arbete. Momentet innefattar en översiktlig konsthistorisk orientering och genom-
gång av impressionism, samtidskonst, film- och konceptkonst. Eleven ska välja ut 
ett konstverk, lära sig fakta om konstnären och den konststil/epok som verket är 
en del av och sedan göra en parafras av verket. Originalbilden, parafrasen och en 
skriftlig beskrivning av det egna bildarbetet, konstnären och konststilen ska sedan 
monteras på kartong och presenteras i en muntlig redovisning i slutet av arbetet. 

Introduktionen
Vid introduktionen har Agneta hängt upp mängder av konstbilder på väggen i 
klassrummet och ordnat dem så att de bildar en kronologisk tidsaxel. Lektionen 
inleds med att hon presenterar syftet med arbetet och sedan visar ett bildspel 
med olika parafraser, exempelvis hur gatukonstnären Banksy har tolkat Mona Lisa 
och det uppstår en diskussion om konst och smak med eleverna. Efter bildspelet 
presenteras planeringen. Som ingång till parafrasuppgiften får eleverna skriva en 
ekfras som är en skriftlig, ofta målande, beskrivning av ett annat konstnärligt verk.3 

3  I ett temanummer av Tilde presenteras ett exempel på bildtolkning genom att skriva ekfraser utifrån en under-
visningsmetod framtagen av bildläraren Bosse Ragnerstam (Marner, 2009).
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Läraren visar The mystery and melancholy of a street av Giorgio de Chirico och när 
eleverna är klara med sina ekfraser läser läraren upp några av dem medan de till-
sammans tittar på konstbilden.

Lektionen därpå fördjupar läraren presentationen av parafrasuppgiften och 
visar ett bildspel med exempel på elevers parafraser av kända verk av Picasso, 
Albrecht Dürer, Goya, Edward Hopper, Carl Larsson och Magritte. I samband med 
detta uppmärksammar läraren skillnader i kvalitet i bilderna och det uppstår en 
del frågor kring bedömning och betygsättning. Agneta betonar vikten av både 
utförande och bildidé för att få ett lyckat resultat. Hon uppmanar eleverna att välja 
ett konstverk som gör det möjligt att arbeta på ”en högre nivå” och här lyfter hon 
fram val av teknik, samt hur genomarbetad och avancerad bilden är (Observation, 
åk 9, Almskolan). Efter dessa inledande bildspel om parafraser fokuserar lärarens 
genomgångar på att presentera olika konstinriktningar då hon använder både eget 
undervisningsmaterial och material hämtat från bland annat Youtube och Utbild-
ningsradions programserie Artityd.

Upplägget på bildarbetet följer samma mönster som i årskurs 8, med inledande 
skissarbete och sedan förstoring och färdigställande av bilder på större och krafti-
gare papper. I samband med redovisningen arrangerar läraren elevernas parafraser 
som en tidslinje på väggen och redovisningen av bilden och konststilen sker i 
helklass och leds av läraren som ställer frågor till varje elevs arbete. Eleverna har i 
skrift beskrivit sina tankar med parafrasen. Vid redovisningen är det framför allt 
presentationen av konstverket, konststilen och konstnären som är i fokus.

Elevernas bilder – kategorier och berättargrepp
I den här klassen är det en större spridning mellan bilderna vad gäller val av 
motiv, komposition och teknik jämfört med bilderna i årskurs 8. Detta beror på 
att dessa elever var fria att välja teknik och konstbild, och därmed även konst-
stil, ur hela konsthistorien. Till skillnad från de surrealistiska självporträtten har 
bild materialet i den här klassen därför delats in i fler kategorier, men i gengäld 
representerar varje kategori endast ett berättargrepp. 

Eftersom eleverna har haft som uppgift att tolka och förhålla sig till en redan 
befintlig konst bild i sin gestaltning har jag i analysen intresserat mig för hur 
detta görs. Inledningsvis jämförde jag elevernas parafraser med de kategorier av 
konstparafraser som Örtegren (1992) identifierat i sin avhandling (form parafraser, 
temaparafraser och stilparafraser) och konstaterade då att samtliga elever gör 
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tema parafraser. Det innebär att parafrasen anspelar på ett enskilt konstverk och i 
huvudsak ändrar innehållet, vad som skildras, i konst verket (Örtegren, 1992, s. 102).4 
Detta innebär att även formen förändras, men formen behöver inte nödvändigtvis 
skilja sig nämnvärt från den stil som originalverket uppvisar. 

Majoriteten av den här bilduppgiftens 17 bilder sorteras in under kategorierna 
Samtida kontext eller Motsatsbild. Två elever i klassen gör humoristiska/ironiska 
parafraser och en elev gör ett digitalt collage, vilket förövrigt är den enda digitala 
bildlösningen i hela studien. Könsfördelningen är jämn mellan kategorierna, 
medan den digitala bilden är gjord av en pojke.

Kategori Berättargrepp/gestaltande grepp

Samtida kontext Placerar originalbildens centrala motiv i en samtida kontext, stor kompositionell 
likhet med originalverket

Motsatsbild Utgår från originalverkets tema och gestaltar ett motsatt tema, stor kompositionell 
likhet med originalverket

Humoristisk/ironisk bild Byter ut originalverkets centralgestalt med en populärkulturell karaktär i humoris-
tiskt syfte, stor kompositionell likhet med originalverket

Digitalt collage Kombinerar kompositionella drag och centralt motiv från originalverket med nya 
bildelement i en surrealistisk gestaltning, svag koppling till originalverkets tematik

 Tabell 6: Kategorier och berättargrepp, parafraser

Samtida kontext
Sex elever i klassen väljer att placera handlingen eller huvudkaraktären från origi-
nalverket i en samtida kontext. Utmärkande för dessa bilder är att originalverkets 
komposition i regel bevaras, samtidigt som betydelsebärande bildelement moder-
niseras, det kan exempelvis innebära att Mona Lisa utrustas med solglasögon och 
moderna kläder eller att en kvinna som dricker absint i en Picasso-målning dricker 
Absolut Vodka i elevens bild. 

4 I en formparafras är det formspråket som förändras, det vill säga hur något skildras, medan tematiken i stort 
bibehålls och i en stilparafras riktas intresset mot en stil, genre eller en konstnärs verk snarare än mot ett enskilt 
verk och både form och tematik kan förändras (Örtegren, 1992, s. 20).
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Hampus parafras
Hampus (Elevbild 10) har gjort en parafras på Magrittes Le Blanc Seing från 1965. 
Hans bild föreställer en storstad där en person rider på en häst över en väg. Bakom 
hästen och ryttaren avtecknas fem höghus och hela bilden är tecknad i central-
perspektiv. Höghuset i mitten av bilden är tecknad rakt framifrån och har många 
fönster och våningar. Den nedre vänstra delen av detta hus har eleven delvis 
placerat framför hästens hals och man, i likhet med hur Magritte byter ut trädens 
stammar och skogen i originalbildens bakgrund med föremål i dess mellan grund 
(hästen och ryttaren) för att skapa en optisk illusion. 

Eleven har återanvänt bildelementet med hästen och ryttaren från original-
verket, liksom effekten att placera en del av bakgrunden framför hästen. Ryttaren 
och hästens placering är också återanvänd från originalverkets komposition. Både 
originalverket och parafrasen laborerar således med bildens rumslighet. I Magrittes 
verk finns däremot en sammanhållen miljö, där det surrealistiska temat betonas 
tack vare kompositionen. Hästen och ryttaren placeras i en skog där bildens 
vertikala linjer (trädstammarna och bakgrunden/mellanrums formerna) bildar 
remsor eller paneler i bilden, vilket Magritte nyttjar för att förvränga bilddjupet. 

Elevbild 10: Hampus parafrasRene Magritte, Le Blanc Seing, 1965
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I elevens bild framträder detta inte så tydligt i kompositionen, snarare är det själva 
ryttaren och hästen som framstår som avvikande i den urbana miljön. På sätt och 
vis skapar eleven därmed en surrealistisk bild i dubbel bemärkelse. Däremot tar 
den urbana miljön i kombination med ryttaren bort fokus från det surrealistiska 
greppet kring rumslighet och ifrågasättandet av vårt seende och vad som är verkligt, 
vilket är den tematik som originalverket i huvudsak belyser. 

Hampus bild är ett exempel på hur några av parafraserna i denna bildkategori 
kan betona likhet i kompositionen framför skillnad i temat, trots att eleverna gör 
temaparafraser. Med det menar jag att förändringen av originalbilden främst består 
i att eleverna placerar skeendet i en samtida kontext, vilket Örtegren (1992) menar 
är vanligt i temaparafraser, men den kritiska aktualiseringen av original bildens 
tematik blir något vag. Som tidigare nämnt bör en parafras ha både betydande 
skillnader och likheter med originalverket, och jag förstår det därför som att vissa 
elever har lättare att identifiera formmässiga egenskaper i bilden (som de både 
kan härma och förändra), däremot är det svårare att närma sig bildens innebörd.

Johannas parafras
Detta är dock inte fallet med alla bilder inom kategorin. Johannas parafras (Elev-
bild 11) av Georgio de Chiricos The nostalgia of the infinite går exempelvis i dialog 
med originalverkets tematik genom att förlägga handlingen till nutid.

Kompositionen i elevens parafras påminner mycket om originalverkets, med 
dramatiska vertikala linjer och diagonala riktningar i en i övrigt statisk och stillsam 
bild. I originalet skapas starkare ljusdramatik genom att den centrala byggnaden 
också har en skuggsida, vilket eleven inte har tecknat fram i sin bild. I övrigt 
påminner bilderna mycket om varandra med undantag för att tornbyggnaden har 
ersatts av ett vitt höghus som för tankarna till ett kontorskomplex, vilket placerar 
händelsen i en samtida kontext.

Den surrealistiska stämningen som präglar de Chiricos bild tycker jag återfinns 
även här, men den nostalgi de Chirico vill gestalta ges en delvis annan betydelse i 
elevens verk. de Chirico får betraktaren att blicka bakåt genom sina pseudo klassiska 
byggnader och torn, vilka för tankarna till tidigare generationers önskan att närma 
sig himlen och det oändliga genom arkitekturen. I elevens bild ställs istället dagens 
byggnadsteknik mot äldre i en och samma bild. Temat om människors strävan att 
bygga höga hus är detsamma i båda bilderna, men i parafrasen placeras männis-
korna i en tid där både gammalt och nytt måste samsas. Människorna står mitt 
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mellan det som varit och det som representerar det nya. Höghuset står för ljus och 
höjd, medan den äldre byggnaden ligger i skugga, vilket symboliskt kan tolkas som 
det man lämnar bakom sig. Nostalgin som original verket belyser får därmed en 
annan laddning i elevens bild och parafrasen kan läsas som en kritisk kommentar 
till vår tids övertro till konsumtion och ny teknik. 

Motsatsbild
Ett utmärkande drag i bilderna i den här kategorin är att eleverna utgår från 
original verkets tema och gestaltar ett motsatt tema. Liksom föregående kategori 

Giorgio de Chirico, The nostalgia of  the infinite, 1912 Elevbild 11: Johannas parafras
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finns det i regel stor kompositionell likhet med originalverket. Det är också vanligt 
att förlägga handlingen i en samtida kontext även i dessa bilder, men parafrasen 
får sin verkan som parafras främst genom att kommentera originalverkets tematik 
genom att gestalta ett motsatsförhållande. Det finns med andra ord stora likheter 
mellan bilderna i dessa två kategorier, men berättargreppet skiljer dem åt. 

Gabriels parafras
Ett vanligt sätt att gestalta motsats är att förändra attribut på centrala karaktärer 
i bild, exempelvis föremål och detaljer som markerar ekonomisk status eller kön. 
Gabriels parafras (Elevbild 12) på Grant Woods American gothic är ett exempel 
på hur det kan se ut. Parafrasen föreställer en man och en kvinna som står och 
håller armarna i krok på varandra. Trots att detta är en motsatsbild är det lätt att 
känna igen karaktärerna från originalverket, som ofta parafraseras och parodieras 
i populär kulturen. Här har dock karaktärerna bytt kroppar med varandra. Eleven 
har förenklat bilden för att minska svårighetsgraden i teckningen, exempelvis 
saknas bakgrund och mannen och kvinnan är försedda med tumvantar. 

Jag läser elevens parafras som en parodisk tolkning av originalverkets köns-
stereotypa gestaltning. Här har eleven bytt kläder och även typiska attribut som 
längd och kroppsomfång som vanligtvis markerar kön. Det finns ingen referens 
till någon miljö eller tid i elevens verk, utan parafrasen är helt beroende av 
betraktarens kännedom om originalverkets tematik. Högaffeln, som i original-

Elevbild 12: Gabriels parafrasGrant Wood, American Gothic, 1930



160 Bilder som berättar 

verket symboliserar hårt arbete, saknas här och istället håller paret varandra i arm. 
Detta gör att de kan uppfattas som ett kärlekspar istället för släktingar. Bildens 
rema, vad som sägs om temat i bilden (Marner, 1999), visar på en ökad acceptans 
för variationer av köns- och kärleksuttryck i vår samtid jämfört med den tid då 
originalverket skapades.

Majas parafras
Även Majas parafras (Elevbild 13) av Georges Seurats Badarna vid Asnières belyser 
ett samtida fenomen. Originalmålningen föreställer industriarbetare som njuter 
av sin söndagsledighet en varm sommardag. I bakgrunden syns stadens skorstenar 
som vittnar om industrialismens genombrott, urbanisering och nya arbetsvillkor. 
Originalverket var nydanande för sin tid för att den på ett realistiskt vis skildrade 
den vanliga arbetande människans liv, samt genom sin måleriteknik (pointillism) 
som innebär att konstnären inte blandar färgen på paletten utan lägger små 
klickar eller prickar av färg direkt på duken. På avstånd upplevs färgprickarna 
flyta ihop till färgytor. 

Eleven har valt att göra en motbild i form av en krigsscen i modern tid där 
många kompositionella detaljer i originalbilden har behållits, såsom storlek, 
placering och poser på föremål och personer i bildens för- och bakgrund. Den 
idylliska platsen har dock i elevens bild förvandlats till ett slagfält och de mjuka, 
varma färgerna i originalbilden har bytts ut mot mörk blyertssvärta. 

Temat i parafrasen är krig, men vad sägs då om temat? Tittar vi på attribut och 
personskildring har eleven nyttjat originalbildens karaktärsgestaltning vad gäller 
poser och placeringar, men här gjort människorna mer aktiva genom att förstärka 
handling. Den centralt placerade personen i bilden, som i originalverket sitter 
passivt med böjd rygg, utrustas med ett gevär som riktas bort från betraktaren 
och mot en förmodad fiendesida på andra sidan vattendraget i bilden. Mannen 
som i originalverket vilar till vänster i bild får i parafrasen ett hål i magen och 
ligger vänd med ansiktet ner mot en sten, vilket jag läser som att personen är sårad 
eller död. På marken i förgrunden, nära den sårade soldaten, finns en förbands-
låda. Röda-korset är en välkänd symbol som förknippas med krig och skador. Här 
använder eleven symbolen för att förstärka budskapet i bilden. Liksom i original-
bilden är ansiktena förenklade och ses i profil. Det går inte att urskilja individuella 
drag i respektive ansikte i någon av bilderna, men i Seurats målning fungerar 
kläderna och hattarna som ett sätt att individualisera personerna i bild, medan 
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George Seurat, Badarna vid Asnières, 1884

Elevbild 13: Majas parafras
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eleven väljer att skildra människorna i bild som en grupp och på ett stereotypt vis 
– de är soldater och har likadana uniformer och hjälmar. 

Vad gäller miljöskildringen i originalverket får naturen utanför staden repre-
sentera något vackert och avkopplande. I elevens parafras är miljön mer steril. 
Gräset i originalbildens förgrund är utbytt mot stenar och gropar i elevens bild. 
På höger sida har eleven ersatt ett par stora träd med stora eldslågor som vid en 
explosion. Framför lågorna står en pansarvagn och riktar sin kanonmynning mot 
en bro som är placerad i bildens mellangrund och utgör en gräns mellan slag-
fältet och staden. 

Händelserna i bildernas förgrund satt i relation till städerna i deras bakgrund 
tycks vara en betydelsefull komponent i båda bilderna, men på olika vis. I Seurats 
målning nyttjas färgen för att skapa stämning och rikta fokus mot det som sker i 
förgrunden. Dels finns här en avtagande kulörthet i bakgrundsdetaljer (konstnären 
nyttjar luftperspektiv för att gestalta avstånd till staden) och dels finns en större 
färgkontrast i förgrunden. I målningen är staden nedtonad. Den finns där, men 
det som främst fångar betraktarens uppmärksamhet är stämningen, människorna 
och naturen i bildens förgrund. Industriröken i bakgrunden kan snarare ses som 
en liten hotfull påminnelse om den stundande veckans slit i fabriken, som en 
inbyggd kontrast i bilden som förstärker budskapet att karaktärerna i förgrunden 
upplever en stund av ledighet. 

I elevens bild har hotet i bilden istället förflyttats till bildens förgrund och 
kriget verkar ännu inte nått stadsgränsen som här istället framträder som det 
som behöver skyddas och försvaras. Staden är också mer framträdande i elevens 
bild, både i skärpa, valörkontrast och storlek jämfört med originalverket. Staden 
har flera synliga detaljer, som höghus med synliga fönster och en fabrik med 
skorstenar. Genom att ersätta färgbilden med en svartvit teknik konnoterar eleven 
dokumentära bilder och filmer av krig. Himlen över staden är även mörkare i 
elevens bild, vilket skapar en hotfull stämning.

Jag tolkar bilden som att den handlar om krigets fasor i vår samtid. Det är inte 
ett specifikt krig som åsyftas, utan snarare krig i största allmänhet. Att jag gör den 
tolkningen beror på att eleven varken avbildar en specifik stad som går att känna 
igen, eller en särskild militär styrka eller individer i bild. Samtidigt vill eleven 
väcka känslor mot kriget genom att placera skadade och döda soldater i bildens 
förgrund. Gestaltningen av soldaterna och krigsmiljön är stereotyp och hämtar 
sin inspiration från mediebilder och krigsfilmer där dramatiska händelseförlopp 



163Elevernas berättande bilder

ofta är det som betonas. Att staden ges större utrymme i elevens bild jämfört 
med i originalverket kan tänkas höra samman med att bilduppgiften sammanföll 
med en period av krigsrapporteringar från stora städer som exempelvis Aleppo 
och Mosul. Att eleven väljer att förstärka närheten till staden i sin bild placerar 
handlingen i en samtida kontext, vilket gör att jag även läser bilden som en kritisk 
kommentar till ett aktuellt samhällsfenomen.

För att avslutningsvis förstå bildens budskap som ett ställningstagande mot 
krig bör vi även beakta den i relation till originalverkets budskap, då vi vet att 
bilden är en parafras. Eleven skapar närhet till originalverket främst genom att 
härma kompositionen och vissa bildelement. Bildens innehåll står däremot i stark 
kontrast till Seurats målning och den stämning som där förmedlas. Här använder 
eleven denna kontrastverkan som ytterligare en semiotisk resurs för att skapa 
distans till originalverket och förstärka den egna bildens budskap om krig som 
något fruktansvärt och hemskt, men också något som har fått en urban inramning.

Humoristisk/ironisk bild
De två bilderna i denna kategori har båda bytt ut originalverkets centralgestalt 
med en fiktiv, populärkulturell karaktär i humoristiskt syfte. Liksom bilderna i 
föregående kategorier har dessa bilder stor kompositionell likhet med original-
verket, det är främst kompositionen med karaktärernas placering på bildytan och 
deras kroppshållning som skapar likhet med originalverket. 

Kalles parafras
Kalle (Elevbild 14) har valt att parafrasera Holbeins Porträtt av Henrik VIII. 
Parafrasen föreställer Superman som står i en storstadsmiljö. Superman är centralt 
placerad i bilden och står med benen brett isär med händerna i sidorna vid höften. 
Anletsdragen är svagt tecknade och han tittar rakt mot betraktaren. Han är iförd 
sin Superman-dräkt i blått, rött och gult, med S-logotypen över bröstet, bälte och 
röda stövlar. Eleven har behållit huvudkaraktärens pose från originalverket och 
även hämtat upp vissa kompositionella drag såsom starka vertikala linjer i bildens 
bakgrund, samt gett manteln större visuellt utrymme än Superman-bilder generellt 
sett brukar ha, vilket skapar större likhet med Henrik VIII klädsel på porträttet. 

Både originalbilden och parafrasen gestaltar en mäktig man och kan ses som en 
slags idolbild där respektive tids mansideal visas upp. Eftersom detta är en parafras 
tolkar jag elevens bild som en humoristisk kommentar till dåtidens ideal kring 
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makt och manlighet, vilket eleven översätter till en fiktiv karaktär i vår samtid. 
Liksom kungens makt och rikedom var ouppnåelig och sågs som nästan gudomlig 
i den tid då originalverket målades står Superman för något ouppnåeligt i vår tid 
med sin övernaturliga styrka och förmåga att flyga.

Att eleven väljer att avbilda en fiktiv karaktär istället för en verklig person kan 
också läsas som en kommentar till idoliserande i sig. Kungaporträttets syfte, likt 
dagens personkulter och mediabevakning av kändisar, är att väcka fascination, 
avund och beundran, och den bild och yta som visas upp mot andra bygger därför 
många gånger mer på fiktion än verklighet.

Digitalt collage
Den sista kategorin utgörs av en enda bild, där eleven kombinerar kompositionella 
drag och ett centralt motiv från originalverket med nya bildelement i en surrealistisk 
gestaltning. Eleven gör detta i form av ett digitalt collage och parafrasen har svag 
koppling till originalverkets tematik. 

Hans Holbein den yngre, Porträtt av Henrik VIII, 1537 Elevbild 14: Kalles parafras



165Elevernas berättande bilder

Albins parafras
Albin (Elevbild 15) gör en parafras av en av van Gogh målningar med solrosor. I 
parafrasen har Albin placerat vasen med solrosor mot bakgrund av en sandstrand 
med palmer. Han har bytt ut vissa solrosor med ansikten på kända personer som 
van Gogh själv, Strindberg, Schjerfbeck och ytterligare en kvinna som jag inte 
kan identifiera. Eleven använder det retoriska greppet att byta ut ett förväntat 
föremål (en solros) mot ett oväntat (ett ansikte), vilket skapar en surrealistisk 
effekt. Parafrasen är helt digitalt framställd och eleven har klippt ihop och mon-
terat delar från olika bilder och fört samman dem i en digital collage-teknik. Det 
syns tydliga kanter från utklippet, även om eleven har försökt att mjuka upp 
övergångarna mellan olika bilder i montaget. Vasen saknar skugga i bakgrunden 
och upplevs inklippt, som om den svävar framför eller ovanför stranden.

Parafrasens tema har till synes svag koppling till originalverkets tematik. 
Van Gogh gjorde en expressionistisk målning av ett stilleben som skildrar en 
flyktig stund – solrosor i blom. Eleven väljer istället att placera vasen i en miljö 
som för tankarna till semester och avkoppling. Både van Gogh och Strindberg är 
förknippade med starka känslor och stormiga relationer, vilket skapar kontrast till 
den semesteridyll som bakgrunden visar. Jag kan samtidigt inte uttyda en självklar 
relation mellan de olika personerna som ingår i parafrasen, eller betydelsen av att 
blomvasen placeras på en strand. Bildens budskap är därför svårtolkat. Det tycks 

Elevbild 15: Albins parafrasVincent van Gogh, Stilleben: Vas med tolv solrosor, 1889
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snarare som om eleven har tilltalats av möjligheten att arbeta digitalt och laborera 
med olika bildelement, samtidigt som originalverkets komposition och centrala 
motiv bibehålls.

Elevernas bilder berättar om den pedagogiska diskursen
I arbetet med parafraser betonas bildämnets smakfostrande och bildande upp-
drag i hög grad. Även om eleverna arbetar med bildframställning lägger läraren 
stor vikt vid uppgiftens konsthistoriska inslag. Bilduppgiften innehåller därför 
ett lärande om konst, medan själva arbetet med parafraserna blir ett lärande 
genom konst (Lindström, 2012). I båda dessa lärandeformer aktualiseras ämnets 
demokrati fostrande uppdrag. Som framkom i föregående resultatkapitel menar 
läraren att eleverna kan utveckla en förståelse för andra tider och kulturer genom 
det konsthistoriska kunskapsinnehållet, vilket de sedan kan relatera till egna 
erfarenheter. Det tycker jag mig också se i elevernas bilder. I synnerhet tema-
parafrasen bjuder in till en omtolkning och bearbetning av tidigare teman i konst 
(Örtegren, 1992). Flera av parafraserna kommenterar fenomen och värderingar i 
vår samtid och exempel på teman i elevbilderna är könsroller, social och ekonomisk 
status, ensamhet, missbruk, krig, populärkultur och urbanisering. 

Min förståelse av elevernas parafraser är att bilderna ger eleverna goda möjlig-
heter att belysa relevanta frågeställningar, personliga erfarenheter och ge uttryck 
för åsikter och värderingar. Detta är samtidigt intressant i relation till att vissa 
elever inte upplever att de berättar om egna erfarenheter i den här bilduppgiften. 
Maja (Elevbild 13) uppfattar exempelvis att en personlig erfarenhet snarare handlar 
om något vardagligt. Hade uppgiften tryckt särskilt på att eleverna skulle berätta 
om egna erfarenheter, åsikter och värderingar skulle hon antagligen inte ha gjort 
en krigsscen utan ”då skulle jag typ rita mig i vardagen […] alltså typ om jag går ut 
med hunden” (Maja, årskurs 9, Almskolan). 

En slutsats av detta är att eleverna kan berätta om egna erfarenheter även när 
uppgiften inte uttryckligen ramas in som en sådan uppgift, vilket bekräftar de två 
lärarnas utsagor om att de ofta arbetar med berättande bilder i ämnet, även om det 
inte framgår så tydligt i alla uppgiftsbeskrivningar. Detta kan också förklara varför 
elever inte alltid uppfattar att de faktiskt har arbetat med berättande bilder om 
egna erfarenheter, åsikter och upplevelser: dels kan de lägga in en annan betydelse i 
vad det innebär, dels framgår det inte alltid uttryckligen av uppgiftsbeskrivningen.

En iakttagelse jag gör angående den konsthistoriska inramningen är hur 
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lärarens urval, men även sekvensen i undervisningen, påverkar elevernas urval 
när de ges stor valfrihet. Alla elever har använt en konstbild gjord av en manlig 
konstnär. Som tidigare framgått tenderar lärarna att ha en övervikt av manliga, 
västerländska konstnärskap i sina genomgångar. I den här klassen har eleverna 
också fått bekanta sig med konstnärer från andra delar av världen och kvinnliga 
konstnärskap, men merparten av dessa konstnärskap visades först när många 
elever redan hade valt vilken konstbild de ville arbeta med. Ordningsföljden som 
bilderna visas i blir därför betydelsefull för elevernas urval när tiden för bild arbetet 
är begränsad. Utöver det hade läraren, i en ambition att underlätta arbetet för 
eleverna, redan kopierat upp en stor mängd bilder (varav många hängde på väggen 
i en tidsaxel) och det låg därför nära till hands för eleverna att välja någon av dessa 
bilder, både för att det var enkelt och för att det kan uppfattas som en instruktion 
från lärarens sida, om än en implicit sådan. Eleverna tänker att de bilder som 
läraren har valt ut lämpar sig särskilt väl för att lösa uppgiften. På grund av detta 
blir urvalet av kopierade bilder särskilt viktigt, även om eleverna här ges möjlighet 
att också själva leta bilder i konstböcker och på internet. 

Min förståelse av dessa mekanismer är att eleverna behöver styras mer om det är 
så att läraren vill att de ska bredda sin förståelse om konstnärer och konstnärskap. 
Eftersom eleverna har ganska begränsad kunskap om konst tenderar de att välja 
ett konstverk som bekräftar en redan befintlig förförståelse av konst, alternativt 
gå på vad de uppfattar förväntas av dem genom explicit eller implicit styrning från 
lärarens sida. Därför räcker det inte med att visa några enstaka exempel på andra al-
ternativ och sedan lämna valet fritt för eleverna. Med detta sagt anser jag samtidigt 
att betydelsen av urvalet faktiskt tonas ner i den här bilduppgiften tack vare att 
eleverna arbetar med att parafrasera verk, eftersom parafrasen som genre erbjuder 
möjlighet att problematisera och kritiskt granska originalverket. Det ser jag också 
att elever gör, exempelvis i motsatsbilderna och i de humoristiska/ironiska lös-
ningarna. Trots det kan det vara värt att fundera över urvalet och vilka värderingar 
som förknippas med den konst som visas upp. I Wikbergs (2014) studie framgår det 
att det får betydelse för elevernas möjlighet att närma sig bilduppgiften. 

Förutom att reflektera över styrning i relation till konsthistorisk bredd kan det 
vara relevant att diskutera styrning i relation till att utmana eleverna tekniskt och 
idémässigt. Saga i den här klassen anser att det hade varit intressant om läraren hade 
valt bilder åt dem, det vill säga begränsat valfriheten (Saga, årskurs 9, Almskolan). 
Enligt henne baserar många elever sitt val av konstbild på huruvida den är enkel 
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att parafrasera. Värderingar hämtade både från skolans övergripande mätkultur, 
med fokus på betyg, och värderingar inom en teknisk/hantverks mässig ämnes-
tradition tycks med andra ord påverka elevernas val utifrån en önskan att lyckas 
så bra som möjligt med uppgiften. Det här är ett exempel på hur de värderingar 
kring bildframställning som framträder i temat Att teckna fint kommer till uttryck 
i bildarbetet. Den här åsikten delas dock inte av alla elever, men styrning behöver 
samtidigt inte innebära att eleverna helt fråntas möjlighet att göra val i bildarbetet.

Avslutningsvis vill jag belysa ytterligare en aspekt av implicit styrning i under-
visningen som får konsekvenser för elevernas bilder. Läraren konstaterar nämligen 
i efterhand att alla elever väljer att arbeta tvådimensionellt och företrädelsevis 
med blyerts eller färgpennor (Lärarintervju 2, Almskolan). Detta trots att upp-
giften medger valfri teknik. I föregående kapitel har jag visat att bilduppgiften 
har en implicit styrning som bejakar tvådimensionella lösningar. Utöver detta 
misstänker jag att en större variation i uttrycksformer och kategorier av parafraser 
hade kunnat uppnås om parafrasen som genre hade beretts något större utrymme 
i undervisningen. I genomgångarna är det en betoning på att lära sig konst-
historisk faktakunskap och även om läraren visar olika exempel på parafraser kan 
jag genom bildanalyserna se att eleverna har varierande grad av förståelse för vad 
som utmärker en parafras. 

I relation till detta är det också intressant att konstatera att användandet av 
digital teknik inte nödvändigtvis underlättar för elever i deras bildframställning 
när bilduppgiften ställer höga krav på analysförmåga och teknisk skicklighet. Vis-
serligen erbjuder tekniken en möjlighet att kombinera bildelement som Albin 
(Elevbild 15) kanske inte hade kunnat skapa på analog väg. Samtidigt ställer bildre-
digeringsprogrammet i sin tur andra krav på teknisk färdighet som eleven kanske 
inte behärskar. Björck (2014) menar att många elever har bristande färdigheter i 
digitala redigeringsprogram. Att vara en erfaren mediekonsument gör inte nöd-
vändigtvis eleven till en duktig producent av digital bild. 

Utöver det är val av teknik underordnad elevens förståelse för bild berättande 
och vad som utmärker parafrasen som konstform i den här uppgiften. Bild-
uppgiftens relativt höga svårighetsgrad kan därför vara ytterligare en förklaring 
till varför elever väljer att använda tekniker de redan behärskar. I likhet med 
styrning av urvalet kan det krävas en explicit styrning av teknik från lärarens sida 
om det finns önskemål om att eleverna ska våga frångå de tekniker de känner sig 
mest trygga med och främst förknippar med ämnet.



169Elevernas berättande bilder

Sammanfattning och avslutande kommentar
I parafrasuppgiften väljer alla elever i klassen att göra temaparafraser, men de 
använder olika berättargrepp i relation till originalverket. Det vanligaste är att 
elever placerar originalverkets centrala motiv/huvudkaraktär i en samtida kontext, 
alternativt skapar en parafras som gestaltar ett motsatsförhållande till original-
verkets tema. Elever har även förhållit sig humoristiskt till originalverket och bytt 
ut huvudkaraktären med en populärkulturell och fiktiv karaktär. En elev har också 
gjort en surrealistisk bild i form av ett digitalt collage. 

Det är vanligt att elever markerar likhet till original verket med hjälp av kompo-
sition och återanvändande av motiv, däremot kan det vara svårare att markera 
distans på ett innehållsmässigt plan i relation till originalverkets tematik. I dessa 
fall tonas den kritiska aktualiseringen av originalverkets tematik ner, alternativt 
uteblir, vilket annars är ett utmärkande drag för temaparafraser (Örtegren, 1992). 
Det ger vid handen att parafrasuppgiften är relativt komplex och parafrasen som 
genre kan därför med fördel ges större utrymme i genomgångar för att utmana 
eleverna i deras lösningar; det vill säga att de får se fler alternativa sätt att göra 
parafraser på. Detta skulle även kunna stimulera eleverna till större variation vad 
gäller val av teknik, vilket var något som läraren önskade. 

Bilduppgiftens inramning betonar konsthistoria och lärarens urval i kombi-
nation med relativt stor valfrihet för elevernas del leder till att den implicita styr-
ningen blir betydelsefull i undervisningen. Detta i sin tur leder till att eleverna 
endast väljer manliga konstnärer, samt är restriktiva i val av teknik, trots att upp-
giften öppnar upp för fler tänkbara lösningar. Detta förstår jag också som en följd 
av att värderingar inom temat Att teckna fint aktualiseras i arbetet om inte läraren 
explicit styr eleverna åt ett annat håll. Elevernas bilder uppvisar samtidigt en stor 
mångfald av ämnen och motiv, vilket jag tolkar som en följd av att bilduppgiften 
erbjuder en förberedd intertextualitet. Lärarens urval av bilder i kombination 
med elevernas frihet i nästa steg i urvalet begränsar med andra ord bredden av 
subjektspositioner för elevernas del. Trots det menar jag att uppgiften lämnar stort 
utrymme för eleverna att berätta om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser 
i sina bilder. I likhet med vad som framkommer i Löfstedts (2001) studie kan jag 
konstatera att den tematiska inramningen främjar bildens kommunikativa funk-
tion. Istället för att främst fokusera på tekniker och material används representa-
tionen snarare för att belysa en tematisk frågeställning. 
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Filmaffischer – filmmediets berättelser
På Björkskolan arbetar årskurs 8 med filmaffischer i valfri teknik. Bildläraren 
Birgitta presenterar arbetet som en fördjupningsuppgift där de ska göra en stor 
filmaffisch (stående A2-format) och arbetet innefattar genomgångar om kompo-
sition och filmhistoria med exempel på affischkonst genom tiderna. De ska även 
skriva ett slags prov för att visa förståelse för ämnesspecifika begrepp kopplade till 
redskap för bildframställning (bildkomposition), samt analysera sin egen affisch 
i slutet av arbetsprocessen. 

Syftet med uppgiften är att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera 
med bilder och kunna använda dem i bestämda syften. De ska också lära sig att 
förstå vikten av samverkan mellan bild och text och kunna tolka olika typer av 
bilder, liksom öva på layout och försöka få fram ett budskap som passar vald genre 
(Uppgiftsinstruktion, åk 8, Björkskolan). Birgitta utgår från fyra syftesformule-
ringar i kursplanen, vilka hon även presenterar i uppgiftsbeskrivningen: att kom-
municera med bilder för att uttrycka budskap; att skapa bilder med digitala och 
hantverksmässiga tekniker och verktyg, samt med olika material; att undersöka 
och presentera olika ämnesområden med bilder och avslutningsvis att analysera 
historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Introduktionen
Vid introduktionen tittar eleverna på fyra riktiga filmaffischer som Birgitta har 
hängt upp i klassrummet, vilka representerar olika filmgenrer som romantik, spän-
ning, animerad barnfilm och drama (filmerna En dag, Ghost Protocol, Nalle Puh och 
Mannen utan minne). De pratar om begreppen genre och målgrupp och läraren upp-
märksammar eleverna på hur exempelvis bild och text samverkar i affischerna och 
hur affischerna är uppbyggda för att förmedla olika budskap. Läraren introducerar 
några av de ämnesspecifika begrepp som eleverna ska lära sig under arbetets gång, och 
skriver upp dem på tavlan: ”storleksförminskning”, ”överskärning”, ”komplement-
färg” och ”symmetri/asymmetri” (Observation, åk 8, Björkskolan). Läraren pratar 
även om bildprocessen och vikten av att dokumentera olika steg i deras arbete i sin 
loggbok och hon betonar även att hon vill att eleverna ska uppvisa en viss grad av 
självständighet i arbetet. Under lektion två skriver eleverna ett prov som syftar till 
att befästa de ämnesspecifika begreppen. Läraren visar först exempel på tavlan på hur 
de olika begreppen kan gestaltas i bild, exempelvis en beskuren eller symmetrisk bild. 
Därefter ska eleverna teckna egna exempel på de olika ämnesspecifika begreppen på 
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sina provpapper. Eleverna ges mycket stöd av läraren och varandra i genomförandet, 
exempelvis namnger de tillsammans de olika begreppen på tavlan och alla som deltar 
får minst E i betyg på uppgiften. Om eleven uppvisar utförligare och mer avancerad 
beskrivning och visualisering av respektive begrepp når de en högre betygsnivå.

Inledningsvis har läraren genomgångar i helklass med bildvisningar där hon 
visar filmsnuttar och affischer till filmer från olika tider, exempelvis filmer gjorda 
av bröderna Lumière, Charlie Chapman och Ingmar Bergman. De pratar om kända 
svenska författare, skådespelare och filmstjärnor som Selma Lagerlöf, Greta Garbo 
och Ingrid Bergman och tittar även på genrespecifika affischer, exempelvis till 
filmer om James Bond och Helan och Halvan, Hajen och science fiction-filmen 
Forbidden planet från 1956. De diskuterar affischernas utformning och budskap och 
läraren repeterar de ämnesspecifika begreppen som de tränar på. 

När eleverna har kommit igång med skissarbetet övergår läraren till individuell 
handledning och handledning i mindre grupper för att demonstrera akvarell teknik 
eller diskutera bildidéer med enskilda elever. Eleverna färdigställer bildarbetet vid 
olika tillfällen och därför sker ingen gemensam avslutande redovisning. Bilderna 
hängs däremot upp i klassrummet tillsammans med affischer gjorda av elever i 
parallellklasserna och eleverna lämnar in en skriftlig reflektionsanalys till läraren. 
I texten ska eleverna beskriva sin bild, val av teknik, genre, inspirationskällor och 
komposition, samt reflektera över bildprocessen.

Elevernas bilder – kategorier och berättargrepp/genretypiska drag
Det är stor spridning i val av genrer, teman och motiv mellan bilderna i den här 
klassen, däremot är alla affischer målade och tecknade för hand på papper och 
många elever använder blandtekniker i sin lösning av uppgiften. Bildmaterialet är 
indelat i två huvudkategorier: Fiktiva filmer och Existerande filmer, vilket avspeglar 
elevens val av utgångspunkt i bildarbetet. 

Varje bildkategori har ett antal underkategorier där berättargrepp i form av 
genre typiska drag utgör urvalskriterierna för indelning. Med genre åsyftas 
här genrer inom film. Att jag i analysen väljer att ta fasta på genre beror på att 
uppgifts instruktionen uppmanar eleverna att berätta på ett genretypiskt vis i 
sina bilder och detta blir därför ett utmärkande drag i bildmaterialet. Reklam för 
filmer tenderar även att fokusera på filmens genre (Bordwell & Thompson, 2013). 
Genre analys är dock inte helt oproblematiskt då det finns en rad överlappande 
och konkurrerande genreteorier (Agrell & Nilsson, 2003; Ledin, 1996), men en 
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fördel med analysen är att texthelheter studeras snarare än enskilda språkliga drag 
(Ledin, 1996). Detta passar vid analys av elevernas filmaffischer eftersom bild och 
text är tänkta att samverka för att förmedla ett budskap. 

Kategori Berättargrepp/genretypiska drag

Fiktiva filmer Skräck/parodi på skräck
Äventyrsfilm/action
Drama 
Science fiction

Existerande filmer Animerade Disney-filmer
Fantasy (Harry Potter)
Science fiction

 Tabell 7: Kategorier och berättargrepp/genretypiska drag, filmaffischer

Nio elever skapar en affisch till en fiktiv film medan sex elever väljer att utgå från 
en redan existerande film. Två filmaffischer utgör dock specialfall i den här klassen. 
Den första är drama-filmen i kategorin Fiktiva filmer, vars titel Flugan anspelar på 
en redan existerande romantisk skräckfilm från 1958. Ingenting i övrigt i elevens 
bild har dock koppling till den existerande filmen, vilket jag tolkar som att eleven 
är omedveten om att filmen finns. Av den anledningen har jag placerat affischen 
bland de fiktiva filmerna. 

I kategorin Existerande filmer bygger science fiction-affischen i sin tur på en 
redan existerande film i samma genre och titel, däremot arbetade eleven under 
hela bildprocessen utifrån premissen att han gjorde en affisch till en fiktiv film 
(Observation, åk 8, Björkskolan). Titeln på bilden tillkom först vid sista lektionen. 
Sett till den färdiga filmaffischen bör bilden placeras bland de existerande filmerna, 
vilken jag även har gjort, men sett till arbetsprocessen bör denna elev egentligen 
höra hemma i kategorin Fiktiva filmer. Anledningen till att jag nämner detta är för 
att det sett till arbetsprocesserna framträder ett könsmönster i klassen, där endast 
flickor väljer att utgå från redan existerande filmer i sitt bildarbete, medan endast 
två flickor och sju pojkar väljer att göra affischer till fiktiva filmer.

Fiktiva filmer
Utmärkande för filmaffischerna i kategorin Fiktiva filmer är att eleverna har valt 
att skapa en affisch till en fiktiv film. Fyra olika genrer finns representerade inom 
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gruppen: skräck/parodi på skräck, äventyrsfilm/action, drama och science fiction. 
Genren science fiction finns representerad i båda kategorierna och jag väljer att 
visa ett exempel på hur den kan gestaltas under kategorin Existerande filmer, varför 
den inte redogörs för här. 

Affischerna är motivmässigt väldigt olika varandra och gestaltar exempelvis 
pyramider, rymden, död, rum, stirrande ögon och farliga djur. Bilderna handlar 
exempelvis om människors relation till andra människor eller naturen, eller god-
het kontra ondska, liv och död och rädsla för det oförklarliga. Flera av bilderna 
har en statisk och symmetrisk komposition, där det mest betydelsebärande bild-
elementet ges en central placering på bildytan. 

Alvas filmaffisch
Alvas affisch (Elevbild 16) är ett exempel på hur skräckgenren kan gestaltas. Bilden 
föreställer ett träd med kala grenar som är centralt placerad i bildens förgrund. 
Marken bakom trädet är grön, till vänster i bild syns några grenar av ett beskuret 
träd. Ett svart staket markerar horisontlinjen. Bakom staketet står två vita kors 
på var sida om trädet i förgrunden. Jag läser dem som gravkors på en kyrkogård. 
Himlen i bakgrunden är mörkgrå. Från den nedersta grenen på trädets högra sida 
hänger en snara. Ovanför trädkronan står det ”THE HUNT” i stora, vita bokstäver. 
Titeln har en mjukt böjd form upp mot bildens högra hörn. Färgerna i bilden är 
mörka och brutna och Alva har arbetat med oljepastell och akvarell.

De dominanta bildelementen med den mörka trädstammen, staketet och gräset 
och korsen på var sida om trädet gör att bilden uppfattas som symmetrisk i sin 
komposition, även om bilden egentligen inte är helt symmetrisk. Den kors-
komposition som uppstår av trädstammen och staketet ger bilden ett statiskt 
uttryck, som kan sägas stå i kontrast till bildtextens diagonala rörelse och budskap 
om en jakt. Trots detta skulle jag ändå säga att text och bild används på ett 
expanderande/förstärkande vis, där bilden förstärker textens budskap genom att 
ge den en särskild innebörd (Nikolajeva, 2000): innebörden av ordet ”HUNT” i det 
här sammanhanget är helt beroende av den genre som bilden förmedlar. Bildens 
korskomposition förstärker också referenserna till kyrkogården och kristen 
symbolik i bilden. Inom skräckgenrens ikonografi är det vanligt att handlingen 
knyts till platser där monstret eller ondskan i berättelsen kan finnas (Bordwell & 
Thompson, 2013). Affischen förmedlar sammantaget en obehaglig och hotfull 
stämning med titeln, hängsnaran och korsen som refererar till död. Hängsnaran 
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är här på samma gång ett ikoniskt tecken (visar likhet med det som avbildas) som 
symbol och index, då den är en symbol för död och samtidigt kan förstås som ett 
tecken på något som redan har hänt eller kommer att hända (Sonesson, 1992). En 
hängsnara i ett träd innebär antingen att någon har tagit eller kommer att ta sitt 
eget liv, alternativt har någon hängts eller kommer att hängas mot sin vilja. Häng-
snaran är ett vanligt motiv i skräckgenren, i synnerhet inom subgenren rysare som 
ofta innehåller övernaturliga, ockulta och religiösa inslag. 

Alva bygger upp sin bild kring filmens intrig snarare än att presentera dess 
huvudkaraktärer. Affischen kommunicerar den tänka genren på ett tydligt vis, 
däremot saknas det textinformation som signalerar att detta är en affisch till en 
film. Bilden kunde lika gärna illustrera ett bokomslag, skivomslag eller liknande.

Linus filmaffisch
Till skillnad från Alva har Linus (Elevbild 17) även lagt till en undertext till sin 
affisch. Titeln lyder ”THE LION LEGEND” och är placerad i bildens övre halva, 
medan undertexten ”Producerad av Arno Tano” är skriven i bildens nederkant, 

Elevbild 16: Alvas filmaffisch Elevbild 17: Linus filmaffisch
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något till vänster om mitten. Att det rör sig om en filmproduktion framgår dock 
inte självklart, eftersom Linus inte heller följer konventioner för textlayout av 
filmaffischer. Bilden föreställer ett lejon i profil som tittar mot vänster ut ur bild. 
Lejonet är centralt placerad på bildhöjden, till höger om mitten. I bildens bak-
grund syns ett par berg. Marken är ljust grön och himlen är blå. Lejonet är tecknad 
med torra färgpennor och svart konturlinje. Resten av bilden är målad i akvarell.

Den här affischen kategoriserar jag som en äventyrsfilm/action, även om bilden 
saknar den rörelse och dynamik som är förväntad inom genren. Här är det istället 
titeln med ordet ”legend” som främst leder min tolkning, i kombination med 
att berättelsen kretsar kring ett lejon; ett djur som symboliserar styrka och mod. 
Som jag tidigare nämnt fokuserar genreanalys på texthelheter, snarare än språkliga 
detaljer, vilket gör att jag här tolkar vad jag uppfattar som intentionen med bilden, 
utifrån att bild och text samverkar. Utan titeln hade denna affisch varit svår att 
genrebestämma. Linus affisch är därför ett exempel på hur text kan komplettera 
bild för att på så vis hjälpa eleven att förmedla ett tänkt budskap. 

I både Alvas (Elevbild 16) och Linus bild (Elevbild 17) är det filmernas titlar som 
konnoterar rörelse, medan bilderna gestaltar stillhet. En skillnad mellan dem är att 
Alvas bild är mer genretypisk och att hon planterar ledtrådar till filmens intrig i sin 
bild. Detta gör att kontrasten mellan rörelse och stillhet förmedlar en ödesmättad 
stämning. Linus arbetar snarare förklarande med sin titel. 

Simons filmaffisch
Simons filmaffisch (Elevbild 18) kategoriserar jag som ett drama. Den här affischen 
var dock svårplacerad, då det redan finns en film vid samma namn, samtidigt som 
bilden i övrigt inte förhåller sig till den befintliga filmens genre eller tematik. Där 
originalfilmens affisch förstärker filmens inslag av spänning har eleven istället valt 
att gestalta en stillsam scen där en liten fluga sitter på örat till en tekopp. Bilden är 
avskalad och har dova, dämpade färger. Eleven har målat med akvarell och tecknat 
ut alla konturlinjer med en smal, svart tuschpenna. 

Det är stor kontrast i storlek mellan titeln ”Flugan”, som upptar drygt en tredje-
del av affischens bildhöjd, och den fluga som avbildas. När text och bild skildrar 
samma sak blir berättelsen enligt Nikolajeva (2000) symmetrisk, vilket skapar 
redundans, något som är vanligt i exempelvis bilderböcker för mindre barn. Storle-
ken på texten gör samtidigt att det är textbetydelsen som betonas i affischen, sna-
rare än flugan i bild, vilket erbjuder en vidare tolkning än den avbildade flugan. En 



176 Bilder som berättar 

fluga i text kan betyda olika saker: en in-
sekt, en acessoar, eller syfta på egenska-
per förknippade med insekten. Sådana 
egenskaper kommer till uttryck i fraser 
som ”en fluga på väggen” eller ”en fluga 
gör ingen förnär”. Detta kan i sin tur 
utgöra en ledtråd till filmens handling, 
det vill säga att betraktaren inte ska 
tolka titeln och flugan i bild på ett bok-
stavligt vis. 

Eleven har skrivit ut namnen på med -
verkande personer ovanför delar av titeln, 
men det framgår inte om dessa är skåde-
spelare eller om de har andra roller som 
exempelvis regissör eller producent. 
Fyra namn är svensk klingande, medan 
två har en öst europeisk anstrykning. Jag 
tolkar detta som att eleven med hjälp 
av namnen vill signalera att detta är en 

smalare kvalitetsfilm som behandlar ett tema av mer psykologisk, existentiell 
eller politisk karaktär. Bilden skulle exempelvis kunna fungera som affisch 
till ett spiondrama. 

Existerande filmer
Affischerna i kategorin Existerande filmer har alla en tydlig förlaga att förhålla sig 
till, dock med kravet från läraren att affischen måste förhålla sig relativt självstän-
digt till redan befintliga filmaffischer (Observation, åk 8, Björkskolan). 

Utmärkande för bilderna i denna kategori är att de alla uppvisar genretypiska 
drag som gör dem lätta att gruppera. Några elever använder även logotyper eller 
kopierar stilen på det typsnitt som används i originalaffischen. Bilderna är karak-
tärscentrerade. De presenterar huvudkaraktären i filmen, till skillnad från affi-
scherna i föregående kategori där en del bilder enbart gestaltar en plats, rumslighet 
eller föremål från filmen. Det är också en större variation bland bilderna i den här 
kategorin vad gäller komposition (symmetrisk/asymmetrisk, statisk/dynamisk) 
och perspektiv (normal/fågelperspektiv).

Elevbild 18: Simons filmaffisch
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Inom kategorin finns tre genrer representerade: animerade Disney-filmer, 
fantasy (Harry Potter) och science fiction. Både Disney-filmerna och filmerna 
om Harry Potter utgör egentligen subgenrer till fantasy, men jag väljer här att 
presentera dem som olika genrer då de markant skiljer sig åt. Disney-filmer är 
animerade och riktar sig mot barn och vuxna i alla åldrar, inte sällan inspirerade 
av motiv och teman hämtade från sagor. Harry Potter-filmerna är istället filmade, 
om än med datoranimerade specialeffekter, och riktar sig med en ganska mörk 
tematik mot något äldre barn, ungdomar och vuxna (Bordwell & Thompson, 2013). 
Teman som finns representerade i denna kategori är exempelvis kärlek, ensamhet, 
ondska kontra godhet, vänskap och mod.

Lisas filmaffisch
Lisa (Elevbild 19) har valt att göra en affisch till Disney-filmen Ringaren i Notre 
Dame. Bilden föreställer ringaren Quasimodo, en av huvudkaraktärerna, som 
ringer i en stor klocka. Quasimodo står till vänster i bild, kraftigt beskuren så att 
bara halva överdelen av kroppen syns i bild, och har en puckelrygg som kan anas. 
Han tittar uppåt, ler och greppar repet som hör till klockan. Armen går i en dia-
gonal linje mot bildens övre högra hörn och repet bildar i sin tur en diagonal linje 
från klockan till bildens nedre högra hörn. I bildens vänstra kant står en grå pelare. 
Bakgrunden är kompakt svart. Mellan Quasimodos kropp och repet, centrerat i 
bild, finns en lila textruta med sirlig brun ram runt. I gult står det ”RINGAREN I/
NOTRE DAME” och bokstäverna är skrivna i en antikva med konsoler. Nedanför 
rutan, längst ner i bild, syns Disney-logotypen skriven i guldfärg.

Bilden är till stor del tecknad med torr färgpenna och blyerts. Titeln är kontur-
tecknad med en svart tuschpenna, medan svarta partier i bakgrunden och inuti 
klockan är målade med akryl. Eleven hann inte göra klart bilden innan tiden för 
bilduppgiften tog slut, så hela repet är inte färglagt. Färgformerna är både platta 
och tredimensionella i bilden, med stor kontrast mellan ljus och mörker. Det finns 
en realistisk strävan i gestaltningen av föremål och detaljer, medan karaktären har 
överdrivna proportioner som i originalverket. Detta, tillsammans med titeln och 
Disney-logotypen, gör att man förstår att detta är en affisch till en animerad film. 
Kompositionen är dramatisk med diagonal rörelse i två riktningar och en stark 
vertikal linje med pelaren. Bilden har svagt grodperspektiv.

Bilden ligger nära originalverkets skildring av Quasimodo som en ful men snäll 
och godmodig man. Bildlösningen är i det avseendet inte särskilt originell och 
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reproducerar Disneys visuella tolkning av karaktären, däremot har eleven lagt stor 
möda på kompositionen och detaljer i bilden och den är väl genomarbetad och 
visar prov på teknisk skicklighet i utförandet.

Malins filmaffisch
Malin (Elevbild 20) har gjort en affisch till en av Harry Potter-filmerna inom genren 
fantasy. Bilden föreställer Harry Potter och andra centrala karaktärer i berättelsen. 
Störst i bild är Harry själv som är placerad i mitten av bilden och upptar nästan hela 
bildhöjden. Bakom och ovanför honom, delvis beskuret av hans huvud, står det 

”Harry Potter” med en snirklig stil som känns igen från bokomslag, produkter och 
andra affischer om Harry Potter. Harrys ansikte är svagt tecknat. Han har på sig sina 
runda glasögon, men saknar det typiska ärret i pannan. Han bär Hogwarts skolklä-
der: en gulröd slips som markerar vilket elevhem han tillhör på skolan, en vit skjorta 
och en svart kappa. Kappan bildar ett kompakt svart färgfält som övergår i de andra 
karaktärernas kläder längre ner i bild. Armen på höger sida i bild syns inte, medan 
den andra håller en trollstav av trä snett över bröstet. Alldeles nedanför Harrys hand 

Elevbild 20: Malins filmaffischElevbild 19: Lisas filmaffisch
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sitter Voldemort, antagonisten, på en trästol med hög rygg. Nedanför Voldemort 
står en rad av ytterligare karaktärer, något mindre i storleken än Voldemort och 
de har också skolkläder och svarta rockar på sig. Dessa karaktärer är beskurna från 
midjan och nedåt. Längst ner i bild står det med gula bokstäver: ”DANIEL RAD-
CLIFFE – EMMA WATSON – RUPERT GEIHT – ROBBIE COLTRANE –”. 
Alla personer i bild tittar rakt mot betraktaren och har allvarliga miner. 

Bilden är avskalad och tecknad med oljepastell, blyerts, torra färgpennor och 
målad med akvarell och akryl i dova, brutna färger. Det är en stillsam bild där 
horisontella och vertikala linjer skapar en statisk komposition, dock har eleven 
inte lyckats centrera bilden helt. Namnen på skådespelarna i bildens nederkant 
förtydligar att bilden är tänkt att vara en filmaffisch.

Bilden berättar egentligen inte så mycket om filmens intrig, utan Malin väljer 
att fokusera på att avbilda karaktärerna. Harry Potter, snarare än handlingen, är 
central i gestaltningen, vilket också framgår av det utrymme han ges i förhållande 
till övriga karaktärer. Jag tolkar därför bildens rema (Marner, 1999) som att 
berättelsen upplevs som synonym med Harry Potter, även om han i böckerna och 
filmerna är beroende av andra personer som hjälper honom att bekämpa ond-
skan. Med tanke på berättelsens inslag av spänning och fantastiska händelser kan 
affischens statiska komposition uppfattas som stel. Samtidigt finns här ett intres-
sant värdeperspektiv i skildringen av karaktärer och en stark kontrast mellan ljus 
och mörker, som sammantaget skapar en dramatisk effekt.

Daniels filmaffisch
Daniel (Elevbild 21) har gjort en affisch till en rymdfilm inom genren science fiction. 
Bilden föreställer en astronaut i rymddräkt som är placerad i bildens förgrund, 
i det högra nedre hörnet. Astronauten är kraftigt beskuren så att endast halva övre 
delen av kroppen syns i bild. Dräkten är vit och på bröstet syns en monitor där det 
finns en röd panel med siffror, nedanför denna är det en svart skärm där det står 

”!DANG!/!ER!”. Det går inte att se astronautens ansikte bakom glaset på hjälmen, 
däremot är det vita sprickor i glaset, som tyder på hjälmen har fått en krafig smäll eller 
utsätts för högt tryck. Bakom astronauten syns en svart rymd med himlakroppar 
och en stor planet som sitter fast i ett slags kraftfält, som om det sugs in i ett svart hål. 
Mitt på bildytan och delvis beskuren bakom astronauten står titeln ”GRAVITY”, 
vilket också är titeln på en rymdfilm från 2013 inom samma genre. Daniels affisch 
är tecknad och målad med torra färgpennor, blyerts, svart tuschpenna, oljepastell 
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och gouache. Det är stor kontrast mellan ljus och mörker och olika färger i bild. 
Kompositionen är asymmetrisk med mycket diagonal rörelse. Förutom att använda 
sig av beskärning och storleksförminskning för att markera djup i bilden har eleven 
också tecknat astronauten i förgrunden mycket detaljerat, medan bildelement i 
bakgrunden har mindre detaljer och suddigare färgövergångar. 

En jämförelse med ett par nutida affischer till rymdfilmer visar att Daniels affisch 
är genretypisk för science fiction-filmer där handlingen kretsar kring ensamma 
astronauter eller utforskning av rymden. Bilden gestaltar en hotfull situation med 
händelsen i bakgrunden och orden ”gravity” och ”danger”, vilket förstärker bud-
skapet om spänning och action i filmen. Tonen är dystopisk, med en stor rymd 
och en ensam människa. Det finns inga spår efter andra människor i form av ett 
rymdskepp eller liknande. Här plockar eleven upp en vanlig tematik inom genren 

– existentiella frågeställningar som illustreras genom den ensamma människans 
utsatthet, vårt förhållande till tid och oändlighet, samt vår rädsla för döden.

Daniels affisch är placerad bland de existerande filmerna på grund av sin titel, 
men hans bildprocess har sett lite annorlunda ut jämfört med andra elever i denna 
kategori. Å ena sidan har han tydligt förhållit sig till och inspirerats av en tänkt 
genre, å andra sidan sa han under arbetets gång att han gjorde en affisch till en 
fiktiv film. I slutändan bestämde han sig för att döpa filmen till ”Gravity”, men 
detta gjorde han först när han kände sig helt färdigt med bilden (Observation, åk 8, 
Björkskolan). I likhet med de andra affischerna inom kategorin Existerande filmer 

Filmaffisch till Gravity, 2013Filmaffisch till Interstellar, 2014Elevbild 21: Daniels filmaffisch
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har Daniels bild en dynamisk komposition och inslag i bilden som är mycket 
detaljerade och realistiskt tecknade. Detta förstår jag som ett resultat av att han 
så tydligt låtit sig inspireras av redan befintliga filmaffischer inom genren.

Elevernas bilder berättar om den pedagogiska diskursen
I den här bilduppgiften ges eleverna relativt stor frihet i bildarbetet. Birgitta har 
bestämt att de ska göra affischer till filmer, samt vilket format och vilken storlek 
bilden ska ha. Eleverna får sedan själva välja vilken teknik de vill arbeta med och 
om de vill utgå från redan existerande filmer eller göra en affisch till en fiktiv 
film. Eftersom affischen ska väcka intresse för en film är dessa bilder inte bara 
berättande, de är även reklambilder. Budskapet i bild och text ska vara kongruent 
och förmedla filmens genre och tänkta målgrupp, utöver att berätta om filmens 
handling och/eller karaktärer. 

För att hantera denna frihet i arbetet använder eleverna olika strategier. Ett 
mönster jag ser är att nästan alla flickor väljer att utgå från existerande filmer, 
vilket medför att de har en visuell förlaga att utgå ifrån i arbetet. Jag tolkar det 
som en önskan att skapa tydligare ramar för arbetet, då bilduppgiften har en svag 
klassificering och inramning. Det i sin tur kan tyda på ett behov av ökad styrning, 
som ett resultat av vad Saar (2005, s. 104) skulle beskriva som en ”epistemologisk 
otrygghet”. I det här fallet uttrycks det dock inte som ett motstånd från elevernas 
sida, däremot leder deras val till en svagare estetik, där de vill arbeta mot på förhand 
uppsatta mål (Saar, 2005). Beslutet att utgå från existerande filmer kan med andra 
ord vara betygsstrategiskt. Det finns nämligen en implicit styrning från lärarens 
sida som premierar analogt framställda bilder framför digitalt framställda i bildar-
betet. Det i sin tur förstärker värderingar som beskrivs i temat Att teckna fint, som 
leder till att elever eftersträvar realistisk avbildning och teknisk skicklighet. Den 
implicita styrningen kommer exempelvis till uttryck genom att läraren demon-
strerar akvarellteknik i mindre grupper med eleverna och visar tidigare elevers 
arbeten som är analogt framställda i olika blandtekniker. I bildspelet visar Birgitta 
även en del äldre filmaffischer som är tecknade och målade innan det fanns till-
gång till datorer och i instruktionerna står det också att färghanteringen bedöms 
och att ”blöt färg ökar svårighetsgraden” (Uppgiftsinstruktion, åk 8, Björkskolan). 
Sammantaget kan eleverna därför uppfatta att läraren föredrar analogt framställda 
bilder där de gärna kan blanda tecknade och målade inslag, trots att läraren också 
säger att de kan göra en digital lösning om de vill. 
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Ytterligare ett tecken på att den tekniska och hantverksbetonade ämnestradi-
tionen färgar elevernas bilder är att det finns en tendens att lägga emfas på bilden 
framför texten, fastän båda är tänkta att samverka i denna bilduppgift. I flera 
fall tillkommer titel på affischen väldigt sent i bildprocessen. Trots att läraren 
uppmanar eleverna att tänka på affischens layout är det få elever som följer 
konventioner för hur filmaffischer brukar formges. Många elever visar också sin 
förståelse för de ämnesspecifika begreppen i hur de har komponerat bilden. De 
knyter med andra ord begrepp som överskärning och symmetrisk/asymmetrisk 
till själva bilden, medan textens placering och storlek på bildytan tycks mindre 
genom tänkt. Det finns även en tendens att lägga ner större möda på genom-
förandet av bilden än att texta noggrant. Ett par undantag är de fall då elever haft 
tillgång till existerande typsnitt och logotyper att härma. 

Enligt Wikberg (2014) förknippar elever bildämnet främst med traditionell bild-
framställning i analoga tekniker. Därför tolkar jag elevernas nedtoning av bildens 
layout som en konsekvens av deras föreställningar om bildämnet i kombination 
med en anpassning mot vad de uppfattar som instruktioner i undervisningen. 
Sammantaget tyder detta på att många av de värderingar som framkommer 
i temat Att teckna fint betonas i arbetet, även om instruktionen till bilduppgiften 
egentligen inte trycker särskilt på teknisk färdighet utan snarare understryker 
vikten av elevens förmåga att kommunicera ett budskap. För elever som siktar 
på ett högt betyg kan det vara lättare att lyckas med bilden om det finns förlagor 
att reproducera, istället för att skapa en helt egen berättelse, vilket kan vara en 
förklaring till varför många flickor väljer att göra affischer till existerande filmer. 

Affischerna till de existerande filmerna är generellt sett något mer bearbetade 
och genomtänkta (vad gäller exempelvis komposition, överskärningar, perspektiv, 
placering av text, detaljåtergivning och så vidare). Daniel (Elevbild 21), som gjorde 
science fiction-affischen, arbetade visserligen som om han utgick från en fiktiv film, 
men i hans fall är det istället genren som utgör förebilden. Hans affisch följer därför 
ett liknande mönster som de andra affischerna inom kategorin. Att ha en förebild i 
form av en tydlig genre eller redan existerande bilder på karaktärer, miljöer och logo-
typer att härma tycks inte bara göra det lättare att teckna fint, det vill säga avbildande 
och tekniskt skickligt, utan även att lyckas gestalta genrespecifika drag som kan vara 
mindre uppenbara för eleverna, som exempelvis val av perspektiv, utsnitt, layout med 
mera. Samtidigt finns det en risk att elever reproducerar redan befintliga bildidéer när 
de har tillgång till förebilder, och att affischerna därmed upplevs mindre originella.
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Med det sagt behöver inte valet att göra en affisch till en existerande film enbart 
bottna i en önskan om att få ett högt betyg. Det kan även handla om att eleverna 
är intresserade av särskilda filmer eller berättelsevärldar, och att de ser en möjlig-
het att få berätta om något som ligger dem nära. Att tre elever gjorde affischer till 
populära Disney-filmer och två elever gjorde affischer till Harry Potter är inte så 
förvånande med tanke på att dessa är exempel på vad Magnusson (2005) benäm-
ner som flermediala fiktioner, där filmerna endast utgör ett av flera medier (spel, 
böcker, leksaker med mera) som förmedlar den fiktiva berättelsen. 

Om eleverna som arbetade med affischer till existerande filmer gav sig själva 
tydligare ramar genom förebilder tog eleverna i kategorin Fiktiva filmer istället 
tillfället i akt att behålla stor valfrihet i bildprocessen. För några elever kan det 
grundas i en önskan att vara fri i bildskapandet, men beslutet kan också förstås 
som en strategi som kan knytas till målstyrning eftersom friheten erbjuder en 
annan bildprocess. Utifrån uppgiftsbeskrivningen ska eleverna berätta på ett 
genretypiskt vis och skriva en analys i slutet av bildarbetet där de förklarar hur de 
planerat bilden utifrån tänkt genre. För elever som gör affischer till existerande 
filmer betyder det att bilden måste planeras i förväg, utifrån tydligt uppställda 
kriterier som hämtas från förebilden. För elever som upplever svårigheter i bild-
framställning kan en affisch till en fiktiv film istället göra det möjligt att först 
skapa en bild, relativt förutsättningslöst, för att sedan i efterhand tillskriva bilden 
en genretillhörighet. Ett sådant arbetssätt kan dock göra det svårt att berätta på 
ett genrespecifikt vis. Bland dessa elever ser jag exempelvis en mer explorativ och 
slumpmässig bildprocess. Jag drar paralleller till Rendels (2019) erfarenheter av 
konstnärliga metoder i serieteckning. Hon upplevde att det var lättare att planera 
och styra berättelsen när metoden var textbaserad (ett skrivet manus), medan en 
metod som utgår från bilden i första hand (där berättelsen växter fram genom 
bildframställningen) tog längre tid, utvecklade hennes lyhördhet för karaktärerna 
och medförde att hon var kreativ under hela arbetsprocessen (Rendel, 2019, s. 210). 
Eleverna prövar sig således fram och fattar beslut efter vägen. I regel har de en idé 
om vilken genre de vill arbeta med, men filmens handling växer fram medan de 
arbetar och vissa elever söker mycket på internet efter bilder att inspireras av. 

Bland dessa elever upptäcker jag även några exempel där det finns en diskrepans 
mellan den genretillhörighet som jag tillskriver bilden jämfört med elevens egen 
analys av vad det är för slags film de har gjort en affisch till. Exempelvis har Simon 
(Elevbild 18) skrivit i sin reflektionsanalys att hans bild med flugan är en affisch till 
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en animerad barnfilm, trots att det är få tecken i bilden som följer konventioner 
för animerade filmer riktade mot barn.

Det finns även ett bildexempel där eleven använde sig av slumpen för att fatta 
beslut i bildprocessen. Sonja (Elevbild 22) bestämde sig tidigt för att göra en affisch 
inom skräckgenren, däremot funderade hon länge på vilken titel filmen skulle ha. 
Hon beklagar sig över detta i samtal med läraren (Observation, åk 8, Björkskolan):

Sonja: Du Birgitta, alltså jag vet inte vad filmen ska heta.

Birgitta: Nä, och det måste du komma på själv. Jag kan visa hur du 
kan tänka, jag kommer till dig strax (läraren går iväg och 
kommer tillbaka efter några minuter).

Birgitta: Jo, man kan göra så här om man inte vet vad den ska heta 
(hon lägger ner två ordböcker på bordet) nu hade jag både 
engelska och spanska, då kan man… (slår upp ett ord på måfå 
i den engelska ordboken och läser upp det) … skipper. (Bir-
gitta skrattar till) Ja förstår du? Man kan hitta nånting och 
så tänker man ’a det där ordet är ganska bra’ så att man får 
lite nya idéer.

Sonja tog fasta på lärarens förslag att slumpa fram ord 
och bläddrade fram ordet ”el tocador” i en spansk ord-
lista, vilket sedan fick utgöra filmens titel då eleven 
tyckte att det lät spännande och mystiskt (Observation, 
åk 8, Björkskolan). El tocador kan antingen syfta på 
ett toalettbord eller byrå, eller ett rum (toalett, om-
klädningsrum eller liknande). Enbart ordet tocador 
kan också betyda musiker. Kopplingen mellan filmens 
vardagliga titel och den obehagliga bilden med stearin-
ljuset och de blodsprängda ögonen i ett mörkt rum 
är relativt vag. Visserligen skulle handlingen kunna 
knytas till ett sådant rum eller en särskild möbel, med 
andra ord råder inte ett mot stridigt/ambivalent förhål-

lande mellan text och bild där texten och bilden motsäger varandra (Nikolajeva, 2000), 
däremot är det snarare bilden än titeln som förmedlar den mystiska stämningen. 

Elevbild 22: Sonjas filmaffisch
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Två mönster i elevernas bilder tycker jag är särskilt intressanta. Det första 
handlar om relationen mellan ord och bild då jag tycker att eleverna går miste om 
ett viktigt inslag i uppgiften när de prioriterar bilden. Flera av filmaffischernas 
genrer och budskap hade exempelvis förstärkts genom att låta titel och övrig text 
förankra bilden (Magnusson, 2005). Här tänker jag att en nedtoning av bildens 
analoga och hantverks mässiga betoning kunde ha gynnat arbetet med affischernas 
layout. Exempelvis kunde en kombination av analogt och digitalt bildarbete, där 
eleverna exempelvis får formge texten i dator, ha gett affischerna en starkare 
identitet som filmaffischer. Det färdiga uttrycket hade då legat närmare faktiska 
filmaffischer som numera nästan uteslutande görs digitalt. Detta är också något 
som Klerfelt (2007) belyser i sin studie, nämligen att det digitala uttrycket ligger 
närmare den mediekultur som elever möter på fritiden. I det här fallet hade alltså 
en brukandet av både digitala och analoga tekniker kunnat fungera som en länk 
mellan skolan och erfarenheter av visuell kultur som de själva helst konsumerar 
och producerar på fritiden.

Här vill jag även referera till Ledin (1996) som, med hänvisning till Faircloughs 
genrebegrepp, betonar genrer som en del av en social aktivitet som också styr hur 
texten produceras, konsumeras och distribueras. Ledin menar att genren inte bara 
reproducerar och omformar tidigare texter, den förekommer även framtida texter. 
Sett till bildundervisningen innebär detta att filmgenrer i det här samman hanget 
blir något annat än de filmgenrer eleverna möter och konsumerar utanför skolan. 
I skolan sker en anpassning mot förväntade lärandemål och en betoning på analog 
bildframställning. Genom att eleverna också tar del av tidigare elevers analoga 
filmaffischer styrs de redan inledningsvis mot ett förväntat resultat som ligger i 
linje med ämnets pedagogiska diskurs. Det är den här processen som Bernstein 
beskriver med hjälp av begreppet pedagogisk inrättning, det vill säga att ett 
kunskaps innehåll från en produktionsarena rekontextualiseras när det flyttar in i 
skolans domän och därmed omvandlas till ett skolämne (Bernstein, 2000). 

En förklaring till varför uppgiften inte bejakar digitalt bildarbete i högre grad 
kan vara att undervisningen fortfarande kännetecknas av ett mellanting av vad 
Marner och Örtegren (2014) beskriver i termer av digital addering och digital 
inbäddning. Digital addering innebär att digitalt innehåll och digitala tekniker 
läggs till den redan befintliga undervisningen (exempelvis som en egen bild-
uppgift) istället för att på ett mer självklart vis vävas in i bildundervisningen, vilket 
vore fallet vid digital inbäddning. Trots att eleverna har egna bärbara datorer och 
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bildsalen på Björkskolan har en stark närvaro av digital teknik håller traditionell 
bildframställning ändå en särställning. Det som lärare uppfattar som kärnan i ett 
ämne benämner Bernstein (2000) det heliga, medan nyare inslag eller inslag som 
gränsar mot andra ämnen är profana (begreppen hämtar han från Durkheim). 
Digital bild, menar Marner och Örtegren (2014) utgör något profant, något som 
på många skolor fortfarande befinner sig i ämnets marginal och kan tas in vid 
behov och enklast avvaras, även om det också har potential att bli heligt i ämnet 
så småningom. Visserligen råder en inbäddning i det att eleverna och läraren 
använder digital teknik vid exempelvis bildsökningar och dokumentation, men i 
den här bilduppgiften erhåller inte datorn samma status som pennan eller penseln 
som verktyg vid bildframställningen, trots att uppgiften hade lämpat sig väl för 
att lära eleverna grunder i grafisk formgivning. Här tänker jag att den begränsade 
undervisningstid som läraren har till sitt förfogande kan leda till att profana 
kunskaps innehåll blir utkonkurrerat. 

Det andra mönstret som jag vill belysa är att det tycks finnas ett behov hos 
eleverna att i högre grad behandla genrer och problematisera själva genre begreppet 
i undervisningen, samt visa fler exempel på utmärkande drag inom olika genrer. 
Läraren gör det till viss del, men det blir störst fokus på ämnesspecifika begrepp 
och historiska fakta i genomgångarna medan genrer betraktas som något mer 
givet och självklart. Visserligen pekar flera elevers affischer på att det redan finns 
en medvetenhet om genrer hos dem, men efter avslutat arbete genrebestämmer 
samtidigt några elever sina bilder på ett vis som tyder på att de inte riktigt förstår 
genrekonventioner. Som jag tidigare nämnt kan det vara svårt att definiera genrer 
då de är flytande och föränderliga, samt definieras på olika sätt inom skilda teorier 
och discipliner (Agrell & Nilsson, 2003). Trots det, eller kanske snarare på grund av 
det, är det viktigt att gemensamt analysera och diskutera genrer i undervisningen 
och även titta på exempel där genrer blandas eller där det uppstår genrebrott, i 
synnerhet om syftet med uppgiften är att uppvisa kunskap om hur särskilda gen-
rer kan förmedlas i bild. Att inte detta görs i högre grad tänker jag beror på den 
tidigare nämnda stoffträngseln i ämnet (Petterson & Åsén, 1989; Skolverket, 2015) 
och att uppgiften har en svag klassifikation och inramning där den genrespecifika 
kunskapen måste samsas med andra mål, såsom teknisk färdighet i bildframställ-
ning, kunskap om ämnesspecifika begrepp och filmhistorisk kunskap.
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Sammanfattning och avslutande kommentar
I arbetet med filmaffischer kan man generellt sett säga att eleverna lyckas bra med 
att berätta på ett genretypiskt vis i sina bilder, däremot följer de sällan konventioner 
för filmaffischers layout. De ämnesspecifika ord som läraren vill befästa genom 
bildarbetet får också en betydande roll i elevernas bild kompositioner, dock i 
mindre grad i formgivningen av texter. Jag tolkar detta som en följd av att eleverna 
uppfattar bilden som viktigare än texten, både på grund av en implicit styrning 
från lärarens sida och på grund av ämnestraditioner som sammanfaller med deras 
föreställningar om bildämnet. 

De genrer som finns representerade här följer en allmän trend inom film-
industrin, exempelvis att genrer som fantasy, science fiction och skräck är populära. 
Dessa genrer ger också eleverna möjlighet att knyta an till samhällsorienterande 
teman, såsom människans existens i världen, vår relation till naturen, rädsla för 
döden, känsla av utanförskap med mera. Intressant nog är det endast en elev som 
gör en humoristisk bild. Överlag tycks eleverna ha tilltalats mer av att gestalta 
allvarligare teman. Enligt Öhman-Gullberg (2006, s. 127) är det framför allt genom 
valet av berättelsens tema som elever visar vilka de är eller vad som intresserar 
dem och att valet av gestaltningsform ofta reproducerar stereotypa könsmönster. 
Jag finner det därför intressant att det framför allt är flickor som väljer att göra 
karaktärscentrerade bilder.

Bilduppgiften har gett eleverna stor frihet att själva styra sin bildprocess, vilket 
har lett till olika strategiska beslut från elevernas sida. Majoriteten av flickorna har 
självmant skapat hårdare ramar i arbetet genom att utgå från förebilder, medan 
majoriteten av pojkarna föredrog större frihet i arbetet. Båda dessa strategier kan 
tolkas i ljuset av ökad målstyrning, dock utifrån olika bevekelsegrunder. Trots att 
bilduppgiften är tänkt att ge stor frihet åt eleverna och erbjuda dem möjlighet att 
berätta om egna intressen kan jag se att den pedagogiska inramningen och betyg-
sättningen i hög grad styr elevernas val – friheten är därför delvis skenbar. Flickor 
tenderar att få högre betyg än pojkar i bild, vilket enligt nationella utvärderingen 
kan bero på ett större intresse för bild även på fritiden (Skolverket, 2015). Det jag 
ser i analysen av den här bilduppgiften pekar mot att det även kan handla om att 
flickor i högre grad än pojkar lyckas avkoda ämnets igenkännings- och realiserings-
regler och nyttja det till sin fördel i lösningen av uppgiften. 
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Konsttema – att berätta om abstrakta begrepp
Årskurs 9 på Björkskolan arbetar med ett ämnesöverskridande temaarbete om 
mänskliga rättigheter, där de ska gestalta temat inom ramen för en modernistisk 
konstinriktning i valfri tvådimensionell teknik i A3-format. Bilderna ska efter 
avslutat arbete ställas ut på ett kommunalt bibliotek tillsammans med dikter som 
de skriver på lektioner i svenskämnet. Temat om mänskliga rättigheter lyfts även 
upp i samhällskunskap i form av gruppsamtal och diskussioner. Temaarbetet pågår 
i samtliga klasser i årskurs 9 på skolan och upptar nästan hela vårterminen. Enligt 
uppgiftsbeskrivningen syftar arbetet till att eleverna får öva på att experimentera 
med idéer kring temat, inspireras av en konstnär/konststil och träna på att välja 
och blanda färger med gouache och akvarell och eventuellt fler tekniker. De ska 
även träna på att beskriva och tolka sin bild och skriva en dikt i svenskämnet om 
bilden, samt lära sig att använda bildbegrepp både praktiskt i bildframställningen 
och när de skriver sin bildanalys. 

Introduktionen
Bildlektionerna domineras inledningsvis av konsthistoriska föreläsningar om 
modern ismen, med tillhörande bildvisningar, samt genomgång av arbetets upplägg, 
syfte och planering i kombination med skissarbete för elevernas del. Konstnärer 
som behandlas i genomgångarna är bland annat Edvard Munch, Salvador Dalí, Pablo 
Picasso, Claude Monet och Max Ernst. Läraren visar en bild och skriver stödord 
om konststilen på tavlan, exempelvis: ”Expressionism. Edvard Munch. Uttryck: 
Starka färger”, sedan berättar hon om konstnären (Observation, åk 9, Björkskolan). 
I samband med den konsthistoriska genomgången diskuterar läraren och eleverna 
kort hur samhället såg ut för de verksamma konstnärerna och hur olika villkor har 
reglerat män och kvinnors handlingsutrymme historiskt sett. I samtalet dras paral-
leller till värderingar kring kön och jämställdhet i dagens samhälle. Läraren berättar 
även att Freuds teorier kom att intressera och påverka konstnärers arbete och visar 
i anslutning till det exempel på surrealistiska verk: ”De ville undersöka våra dröm-
mar, vårt undermedvetna och vår sexualitet och gestalta detta i bild” (Observation, 
åk 9, Björkskolan). I presentationen av de olika stilarna inom modern ismen läggs 
fokus på vilka frågor som intresserade konstnärerna inom respektive konstinrikt-
ning, liksom utmärkande drag i verkens genomförande och uttryck.

De flesta av vårens lektioner upptas av bildframställning, där eleverna ges stöd 
och handledning av läraren både individuellt och i mindre grupper. Ibland samlar 
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läraren ihop en grupp elever som har kommit ungefär lika långt i bildprocessen 
för att demonstrera tekniker i akvarell- och gouachemåleri, samt visa hur de kan 
arbeta med olika penslar och färgmedier. 

När eleverna är färdiga monteras deras bilder på svart kartong. Läraren hänger 
utställningen på biblioteket och sedan får eleverna komma på vernissage och titta 
på alla klassers bildarbeten och dikter som är samlade i utställningen. Det bjuds 
på saft och chips och efter visningen gör eleverna ett studiebesök. Bildläraren har 
anordnat bussresa till och från skolan och samordnat hängning och studiebesök i 
samarbete med biblioteket och medverkande lärare. 

Elevernas bilder – kategorier och berättargrepp
Det är stor spridning bland bilderna vad gäller val av motiv, däremot är alla bilder 
målade och/eller tecknade, förutom en bild som enbart är tecknad i blyerts. 
Eleverna har arbetat i både stående och liggande format. Förutom att bild uppgiften 
handlar om mänskliga rättigheter har eleverna haft en arbetstitel att förhålla sig 
till: ”What’s the difference”, som också blev titeln på utställningen. Syftet med 
titeln är enligt Birgitta att främja ett bildberättande som inte blir för uppenbart 
kopplat till mänskliga rättigheter, utan där eleverna istället utgår från en fråge-
ställning knuten till temat. I analysen av elevernas bilder och deras bildprocess 
blev det tydligt att många elever i klassen tog särskilt fasta på titeln och byggde 
upp sin bild i förhållande till den. En fråga jag ställt i analysen har därför varit: Hur 
gestaltar eleverna temat? Detta visade sig vara mer fruktbart i kategoriseringen än 
att utgå från vad de berättar om i respektive bild, då bildmaterialet i det avseendet 
är mycket spretigt. 

Elevernas dikter har exkluderats i analysen av bilderna. Dikterna skrevs under 
lektionerna i svenska och först när eleverna redan hade kommit långt i bild-
processen eller var helt färdiga. Jag bedömer att dikterna därmed inte har påverkat 
elevernas bilder nämnvärt, snarare råder ett motsatt förhållande. Jag kan däremot 
konstatera att eleverna arbetar symmetriskt eller kompletterande när de berättar, 
det vill säga att de antingen berättar samma sak i ord och bild, alternativt låter text 
eller bild fylla i varandras luckor (Nikolajeva, 2000). 

De kategorier jag har identifierat är Dikotom gestaltning, Symbolbaserad gestalt
ning, Surrealistisk gestaltning och Egenartad gestaltning, varav den sistnämnda 
kategorin innehåller två underkategorier av berättargrepp representerade av 
varsin bild. De allra flesta elever väljer antingen en dikotom eller en symbolbaserad 
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gestaltning. Jag vill åter igen betona att det faktum att bilder placeras i skilda 
kategorier fortfarande medger att de kan dela vissa gemensamma drag, dock inte 
det mest tongivande berättargreppet. Bilduppgiftens modernistiska inramning 
innebär exempelvis att flera elever inspireras av surrealism. De två bilder som 
utgör en egen kategori, Surrealistisk gestaltning, är dock helt uppbyggda utifrån ett 
surrealistiskt manér, medan det surrealistiska draget i andra bilder bedöms vara 
underordnat ett annat mer dominerande berättargrepp. På liknande vis använder 
flera elever symboler i sina bilder, men jag gör åtskillnad mellan det jag kallar 
för symbol baserad gestaltning och ett mer diskret användande av symbolik i 
berättandet.

Kategori Berättargrepp/gestaltande grepp

Dikotom gestaltning Temat gestaltas genom att visa på olikhet/visa upp två ytterligheter i samma bild

Symbolbaserad gestaltning Symboler nyttjas för att gestalta abstrakta begrepp/komplexa förhållanden

Surrealistisk gestaltning Ett surrealistiskt berättargrepp används för att gestalta temat 

Egenartad gestaltning Dekorativ bild Karaktärscentrerad, emotiv gestaltning

 Tabell 8: Kategorier och berättargrepp, konsttema

Dikotom gestaltning
Av de totalt 21 bilderna i gruppen placeras åtta av dem i kategorin Dikotom gestalt
ning. Det innebär att temat gestaltas genom att visa upp två ytterligheter i samma 
bild. Arbetstiteln ”What’s the difference” har här ledsagat eleverna att fokusera 
på olikhet, vilket kommer till uttryck i en förstärkt dikotomi. Alla elever berättar 
om minst två ytterligheter och dessa placeras på motstående sida i bild, så att det 
exempelvis gestaltas en fattig och en rik sida. Några elever delar till och med upp 
bildytan i två halvor för att på så vis kunna berätta om två helt skilda situationer 
parallellt och låta dessa stå i kontrast till varandra. Exempel på teman och motiv 
som gestaltas inom kategorin är rikedom/fattigdom, krig/fred, utsatthet/själv-
ständighet och elevernas bilder berör frågor om välfärd, naturtillgångar, etnicitet, 
våld, frihet, samt social och ekonomisk rättvisa.
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Amandas bild
Amanda (Elevbild 23) har delat upp bildytan i två delar genom att placera två 
trädstammar mitt i bildens förgrund. Den vänstra sidan skildrar en svensk miljö, 
medan den högra sidan gestaltar en miljö i ett afrikanskt land. Hela bilden är målad 
i akvarell. Den svenska sidan har svalare färger än den afrikanska. Färgen är jämnt 
målad över bildytan och det finns inga utelämnade helvita ytor i bilden förutom i 
flaggstången, som eleven har sparat ut.

Den svenska sidan föreställer en idyllisk svensk sommarmiljö. Det står ett rött 
tvåvåningshus intill vatten och i bildens förgrund finns en gräskant med en brygga 
som går ut i en sjö eller å. Fyra barn badar och leker i bilden, utrustade med håv, 
hink och flytleksaker. Det växer en gran på var sida om det röda huset och till 
vänster om huset är den svenska flaggan hissad i en flaggstång. Till höger i bild 
och mer i bakgrunden står en röd byggnad och bakom det röda huset framskymtar 
ytterligare vatten som jag läser som ett hav eller en stor sjö och en ljusblå himmel 
som möter horisontlinjen.

På den afrikanska sidan syns också ett vattendrag som bildar en sjö nedanför 
ett vattenfall. Vattnet på de två sidorna i bild går ihop som om de vore samma 
vatten, endast visuellt åtskilda av trädstammen i mitten av bilden. Nere till höger 
i den afrikanska sidans förgrund sitter en kvinna och vilar mot trädstammen. Hon 
är mörkhyad och ser gravid ut. I det högra nedre hörnet, något beskuren, går en 
beslöjad kvinna och bär på en vattendunk som är upphängd i ett ok som kvinnan 
stödjer över sina axlar. Hon tittar rakt mot betraktaren och har brun hy och bruna 
ögon. Ett naket barn sitter och dricker vid strandkanten till höger i bild och till 
vänster i vattnet, ganska nära land, står en flicka med rastaflätor med vatten till 
vaderna. Hon bär en svart, stor skål på huvudet. Längre bort i vattnet står en kvinna 
och fyller en flaska vatten. Hon bär ett barn i sjal på ryggen. Bakom vattnet, i 
bildens bakgrund, är det savann med träd, gräs och en betande giraff. Längre bort 
finns det berg och fler vattenfall till väster i bild. Himlen är röd och skiftar över i 
orange och gult och en stor varm sol kan anas mitt på himlen. 

Jag tolkar bilden som en problematisering av resursfördelning och social och 
ekonomisk rättvisa. Trots att alla länder är beroende av samma globala ekosystem 
av vatten, vilket eleven visar genom att skildra vattendraget som om det håller 
ihop över bildens två halvor, så ser tillgången till vatten olika ut mellan länder. 
I bilden av Sverige finns det utrymme för fritid och lek i en härlig sommartillvaro, 
fylld av frihet. I Afrika präglas tillvaron istället av arbete och slit. Vattenkällan är 
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inte en plats för lek, utan något som är livsnödvändigt och håller människor och 
djur vid liv. Naturen är skildrad som vacker i båda miljöerna, men vattnet framstår 
som viktigare på den afrikanska sidan. Eleven visar detta genom att betona värmen, 
och därmed risken för torka, i både färgval och miljöskildring, exempelvis genom 
att personerna i bild samlar in vattnet. Sverige-sidan har däremot ett överflöd av 
vatten i en miljö där vattnet dessutom inte torkar bort och försvinner lika lätt. 
Jag läser det som att eleven låter vattnet i bilden representera inte bara tillgången 
till vatten som naturresurs, utan även tillgång till resurser i en vidare mening. I 
synnerhet kopplad till kvinnors livsvillkor, då det endast är kvinnor och barn som 
befolkar den afrikanska miljön i bilden.

Elevens bild har ett tydligt budskap som knyter an till både arbetstiteln och 
temat om mänskliga rättigheter. Vilken modernistisk konstinriktning som eleven 
har inspirerats av framgår däremot mindre tydligt, vilket jag förstår som att eleven 
i första hand har prioriterat bilduppgiftens tematiska inramning. En konsekvens 
av att eleven använder en dikotom uppställning blir att bilden förstärker olik-
het, vilket här leder till en schablonartad gestaltning av både svenska förhållan-

Elevbild 23: Amandas bild, dikotom gestaltning
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den och den afrikanska tillvaron. När eleven berättar om det bekanta, det som 
ligger nära, blir gestaltningen specifik, och även idealiserad: det är Sverige som får 
representera den fria, lediga och välbemedlade sidan med överflöd. Skildringen av 
det afrikanska livet blir mer generell. Här är det inte ett särskilt land som gestaltas, 
utan snarare en föreställning om Afrika. Det är i västvärlden fortfarande vanligt 
med negativa skildringar av Afrika som exempelvis betonar fattigdom och stagna-
tion, samt att Afrika betraktas som avvikande och homogent, det vill säga att det 
talas om Afrika som ett land med en relativt sammanhållen kultur snarare än som 
en stor och brokig kontinent (Palmberg, 2001). Därför är det inte förvånande att 
denna bild av Afrika också medvetet eller omedvetet färgar elevens gestaltning, i 
synnerhet som eleven har uppfattat att bilduppgiften handlar om att berätta om 
mänskliga rättigheter genom att visa på ett motsatsförhållande.

Elsas bild
En dikotom gestaltning behöver dock innebära att eleven tar sig an ett så pass 
stort och komplext ämne som Amanda gör i sin bild, det kan även röra sig om 
frågor kring den enskilda människans autonomi och okränkbarhet som kommer 
till uttryck i ett mer närgånget format. I Elsas bild (Elevbild 24) skildras en ung 
kvinna som tittar sig själv i spegeln. Hon skildras i halvbild, beskuren så att endast 
ansiktet och delar av håret och överkroppen syns i bild. Kvinnan står i halvprofil. 
Spegelns kant delar upp bildytan i två delar. Bilden är målad i akvarell, i brutna 
och dämpade färger. På den högra sidan har kvinnan ett blåmärke runt ögat och 
på halsen, medan hon på den vänstra sidan är sminkad och ser oskadad ut. Bilden 
är således dikotom i det att den uppvisar två ytterligheter i en och samma bild. 

Till skillnad från Amanda, som väljer att berätta om två skilda platser och 
situationer simultant i samma bild, består Elsas bild av en enda scen. Det som 
skapar bildens berättelse är den paradoxala spegelbilden, vilken öppnar upp för ett 
antal möjliga tolkningar. Som betraktare kan jag inte vara helt säker på vilken sida 
av bilden som utgörs av spegeln: är det den misshandlade kvinnan som ser sig själv 
i spegeln som oskadad? Är det så hon egentligen vill se sig själv? Eller är det den 
oskadade kvinnan som ser sig själv som misshandlad när hon ser sig själv i spegeln? 
Kanske har hon sminkat över sina märken för att dölja det våld hon utsatts för. 

Bildens motsägelsefulla spegelbild väcker tankar kring integritet, våld och 
skam och hur människor utåt sett kan dölja hur de egentligen mår på insidan. 
Eleven har avbildat en ung och vit kvinna, det vill säga en kvinna som ligger 
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nära hennes egen kulturella bakgrund. Den sparsmakade karaktärsgestaltningen, 
exempelvis kvinnans nedtonade klädstil och avsaknaden av kulturellt laddade 
attribut, gör henne relativt allmängiltig och därmed lättare för fler att identi-
fiera sig med; som för att säga att detta kan hända även dig. Eller detta händer 
redan runtomkring dig.

I likhet med Amanda tycks Elsa främst ha tagit fasta på bild uppgiftens tematis-
ka inramning framför den modern istiska inramningen som uppgiften också har. 
Med detta sagt finns det samtidigt några bilder inom kategorin som har inspirerats 
av surrealism. 

Symbolbaserad gestaltning
Nio elever har valt att göra en symbolbaserad gestaltning för att berätta om de 
relativt abstrakta begrepp och komplexa förhållanden som temat mänskliga 
rättigheter aktualiserar. Det innebär att den huvudsakliga meningen i bilderna 
i den här kategorin förmedlas genom brukandet av symboler såsom tecken för 
kön, stiliserade människofigurer, symbolisk användning av färger såsom svart/vitt 

Elevbild 25: Alfreds bild, symbolbaserad gestaltningElevbild 24: Elsas bild, dikotom gestaltning
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eller regnbågsfärger, jordglober och händer. Elevernas bilder berättar om kamp 
för rättvisa och acceptans oavsett vem man är, framtidstro, utsatthet och rätten 
att älska den man vill. I flera av bilderna betonas vikten av mänsklig gemenskap, 
vilket exempelvis gestaltas genom människor som håller varandra i händerna, eller 
händer som omfamnar jorden.

Alfreds bild
Alfred (Elevbild 25) väljer att i sin bild problematisera normer kring könsroller. 
Bilden har ett stående format och består av fyra mindre bilder med ett människo-
kranium som avbildas rakt framifrån. I det vänstra övre hörnet är kraniet gult 
mot en ljusrosa bakgrund och bakom kraniet svävar sju könssymboler för man, 
delvis beskurna av kraniet och bildens nedre och högra kant. Dessa har svart 
konturlinje och är ifyllda med en något starkare rosa färg än bak grunden. I den 
övre högra bilden är kraniet rosa med ljusblå bakgrund. Det finns inga symboler 
eller starka konturlinjer i denna bild. I den vänstra nedre bilden är kraniet blått 
och bakgrunden svart. På varsin sida om kraniet finns det en symbol för kvinna. 
Symbolerna är gråsvarta med svart konturlinje. Den högra symbolen är delvis be-
skuren i högerkant. I den nedre högra bilden är kraniet målat rosa. Bakgrunden 
är ljusgul och här finns två symboler för någon som identifierar sig som trans-
person. Symbolerna är lila med svart konturlinje. Dessa fyra bilder hålls isär av 
två svarta linjer som bildar ett kors över bildytan. 

Bilden är målad i akvarell och tecknad med torra färgpennor och svart tusch-
penna. Det är bitvis stark kontrast mellan svärta och ljus där eleven har använt 
tuschpennan, i övrigt är färgerna ganska transparanta och inte så kulörta. Det finns 
en tydlig referens till Andy Warhols popkonst i bildens komposition, något som 
eleven blev medveten om efter att ha fått feedback från läraren under skissarbetet 
(Observation, åk 9, Björkskolan). Eleven hade med andra ord en bildidé från början, 
som läraren tyckte påminde om popkonst. 

Bildens tema tolkar jag som att alla är lika mycket värda oavsett köns  till hörighet, 
vilket eleven visar genom att gestalta att alla människor ser likadana ut på insidan. 
Även om eleven använder symboler uppstår här en verkan av indexikal närhet i 
dubbel bemärkelse genom att betraktaren först kopplar samman symbolen för 
ett visst kön med respektive kranium och att ett kranium är ett indexikalt tecken 
för en människa, varpå budskapet om att det är människors inre egenskaper som 
betyder något sedan förstås då det är stor likhet mellan kranierna. 
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Vad sägs då om temat? Eleven bryter 
med normativa föreställningar kring 
kön genom att exempelvis låta kvinno-
kraniet vara blått (som i väst förknippas 
med pojkar) och låta symbolerna och 
bakgrunden till manskraniet vara rosa 
(som vanligtvis förknippas med flickor), 
vilket berättar att det finns samhälleliga 
normer som kan upplevas snäva och 
begrän s ande i relation till köns tillhör-
ighet.

Wilmas bild
I Wilmas bild (Elevbild 26) används 
också könssymboler. Bilden föreställer 
en jordglob och två händer som möts 
handflata mot handflata framför globen. 
I bakgrunden finns olika symboler för 
kön som ibland står för sig själva och 

ibland paras ihop med varandra på olika vis. Jordgloben upptar cirka en fjärdedel 
av den totala bildytan och är placerad i mitten på bildhöjden, något till vänster om 
mitten. I bildens förgrund, lite framför jordgloben, kommer det in två händer från 
bildens nederkant. Den vänstra handen har svart tröjärm och ljus hy, medan den 
högra armen har brun hy och vit tröjärm. Händerna möts så att fingrarna placeras 
centralt över globen. Bakgrunden i bilden är röd och de olika symbolerna är ritade 
med svart tuschpenna. Länderna på jordgloben är förenklade, men det går att ana 
den afrikanska kontinenten och delar av Europa och Nord- och Centralamerika. 
Bilden är målad och ritad med akvarell och torra färgpennor och alla detaljer har 
konturer av svart tusch. 

Jag tolkar bildens tema som att alla bör ha rätt att få vara vem man vill och 
älska vem man vill, oavsett var på jorden man lever. Detta förmedlar eleven 
genom att avbilda en jordglob och gestalta olikhet i etnicitet genom dikotomin 
vit/svart vilket syns både i hudfärg och färgval på kläderna. I likhet med bilderna 
med dikotom gestaltning används här två ytterligheter för att berätta om olik-
het, så även om bilden är symbolbaserad förhåller sig eleven till bilduppgiftens 

Elevbild 26: Wilmas bild, symbolbaserad gestaltning
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arbetstitel. Wilmas bild har däremot ingen uppenbar koppling till en konststil 
inom modernismen, till skillnad från Alfred. Wilma uppgav att hon glömde bort 
att uppgiften skulle knytas till modernismen, för henne handlade den framför 
allt om att gestalta temat om mänskliga rättigheter (Wilma, åk 9, Björkskolan).

Surrealistisk gestaltning
Två elever väljer att göra en surrealistisk gestaltning av temat. Här har eleverna på 
ett tydligt vis utgått från en modernistisk konststil i sin lösning av bilduppgiften 
och knyter på så vis an till både den konsthistoriska och tematiska inramningen 
som uppgiften har. Båda bilderna problematiserar människors skilda förutsätt-
ningar i världen, i den ena bilden deras tillgång till frihet och i den andra bilden 
tillgång till rent vatten, mat och mediciner. 

Toves bild
Toves surrealistiska bild (Elevbild 27) föreställer ett rum med grått golv, gråblå 
vägg och med ett handfat i vitt porslin som är centralt placerat i bildytan, lite till 
vänster om bildytans mitt. Handfatet tar nästan upp halva bildhöjden. Det står 
en orange burk på höger sida om vattenkranen och ovanför handfatet hänger en 
spegel med en smal, brun ram som upptill omgärdas av en krans av frukter som 
hänger i en form av krona med en kedja från taket: äpple, ananas, apelsiner, citron, 
vindruvor, vattenmelon och bananer. Från golvet, på höger sida nedanför hand-
fatets fot, växer en grön stam upp ur golvet och slingrar sig tre varv medurs kring 
handfatets avloppsrör. Från höger sida i bild, en liten bit ovanför det nedre högra 
hörnet, slingrar sig en grön bladliknande gren in i bilden. Det finns en vinröd ros 
på grenen. I bildens vänstra kant, precis ovanför mitten av bildhöjden, slingrar en 
liknande gren med en ros in i bilden och sträcker sig i luften över handfatet och 
täcker över en bit av spegelbilden. Spegelbilden är grå och saknar reflektion. 

Bilden är målad i normalperspektiv. Färgerna i bilden är brutna och dämpade, 
med undantag för några av frukterna och burken på handfatet. Jag utläser en 
strävan mot realistisk detaljåtergivelse, exempelvis i skuggningar och högdagrar, 
även om färgformerna är förenklade i bilden. Samtidigt finns här overkliga inslag 
i form av växter som tränger in i bildrummet och växer upp ur golvet och frukter 
som hänger i en takkrona. 

Eftersom detta är en surrealistisk bild har jag i analysen funnit det givande 
att undersöka bildens ikonografiska symbolik. I en sådan analys söker jag efter 
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Elevbild 27: Toves bild, surrealistisk gestaltning
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abstrakta och/eller figurativa symboler, av vilka endast de sistnämnda finns 
representerade i denna bild. Den tydligaste symbolen i bilden är de slingrande 
växterna och kransen av frukt som hänger över spegeln. Växtligheten i bilden upp-
fyller två av de fyra textuella krav som van Leeuwen (2001, s. 107), med hänvisning 
till Hermeren, listar för att identifiera symboler: frukterna är mer iögonfallande 
tack vare ljushet och klarhet i färgval, medan växtgrenarna har en annorlunda 
placering i kompositionen, och båda symbolerna kan sägas bryta mot naturens 
lagar, även om det främst gäller växtgrenarna. Förutom växtligheten upplevs 
burken som iögonfallande där den står på handfatet, färgglad i ett i övrigt kalt och 
avskalat rum. Utöver de textuella argumenten finns ett kontextuellt stöd för att 
burken, kransen och grenarna bär symbolisk mening i bilden eftersom Tove i den 
egna bildanalysen skriver följande om sin bild: ”Slingerväxterna är en metafor för 
de hinder som finns för att få förnödenheter, allt från klimatanledningar etc […] 
handfatet symboliserar rent vatten. Takkronan av frukt symboliserar tillgång till 
mat och medicinburken är direkt kopplat till medicin, en förnödenhet som räddar 
miljontals liv” (Tove, åk 9, Björkskolan). 

I en ikonografisk analys är det viktigt att eventuella utsagor från bild makaren 
bekräftar den slutsats som kan dras om bildens ikonografiska symbolik, till skillnad 
från en bildsemiotisk analys där man undersöker den mening som uttrycks i bilden 
oberoende av bildmakarens intention (Sonesson, 1992). I det här fallet tycker jag 
dock att elevens utsaga kompletterar analysen, då det exempelvis inte framgår av 
bilden att det är en medicinburk som står på handfatet. 

Hur kan vi då förstå dessa symboler i relation till varandra? Frukt, i synnerhet 
tropiska frukter, förknippas med dekadens och överflöd. De onaturliga växterna 
som tränger in i bilden upplevs hotfulla, vilket i bilden också symboliserar hotet om 
att en dag stå utan mat, mediciner och rent vatten på grund av klimatförändringar. 

Något eleven däremot inte nämner i sin beskrivning av sin bild är spegeln. 
Enligt hennes beskrivning tolkar jag det som att badrummet här får representera 
renhet och rikedom, medan grenarna hotar att ta detta ifrån oss. För mig erbjuder 
dock spegeln ytterligare en möjlig betydelsedimension i bilden. Spegeln har i 
konst och litteratur använts för att skildra reflektion i dubbel bemärkelse; du ser 
dig själv i spegeln, vilket både visar ditt ansikte och manar till en inre reflektion 
över vem du är. Spegeln är på så vis en symbol för etisk självrannsakan eller 
existentiell granskning. I denna bild finns ingen avbildad människa, istället ställs 
jag som betraktare framför detta rum som om det är jag själv som ska granskas i 
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spegel bilden. Speglar används även som motiv inom surrealismen, vilket skapar 
ytterligare referens till stilinriktningen.

Egenartad gestaltning
Två elever har slutligen valt att göra egenartade gestaltningar som inte platsar in i 
övriga kategorier. De är sinsemellan väldigt olika, men båda bilderna skildrar barns 
utsatthet i världen och belyser således barns rättigheter. Den ena bilden har ett 
dekorativt uttryck medan den andra använder sig av en karaktärscentrerad och emo-
tiv gestaltning, där bildens budskap förmedlas med hjälp av en känslostyrd retorik.

Jonnas bild
Jonna (Elevbild 28) har gjort vad jag benämner som en dekorativ bild. Den föreställer 
två barn som står i en dimmig granskog och håller varandra i händerna. Bildens 
bakgrund skiftar i färgerna blått, lila och rosa. Barnen står ganska nära bildens 
nederkant, en aning till höger om mitten. Båda barnen är målade som siluettfigurer 
och deras kroppsproportioner med stora huvuden i förhållande till kroppslängd 
avslöjar att de är relativt unga. Barnet till vänster i bild är målat svart och kortare 
än det andra. Det står med fötterna vinklade lite inåt och överkroppen vriden en 
aning mot det andra barnet. Den högra handen håller i det andra barnets hand. 
Barnet till höger är målat vit och är något längre än det svarta barnet. Det vita 
barnet ser ut att ha en klänning eller en lång kappa på sig. I bildens förgrund, 
i vänstra nedre hörnet, står en stor svart gran. Den är beskuren nedtill mot hörnet. 
Bakom granen står ytterligare fyra granar som blir gradvis mindre kulörta och 
detaljerade i grenverket ju längre bort de kommer. Det bildas en liten öppning 
framför barnen, som om det fanns en osynlig stig där. På deras högra sida finns fyra 
granar i olika storlekar som även de tonar ut i bakgrunden. 

Bilden är målad i akvarell och gouache. Bakgrunden är målad i svampad akvarell-
teknik där färgerna flyter in i varandra. Det finns stor färgkontrast mellan ljus och 
mörker, i övrigt arbetar eleven avskalat med besläktade färger och skapar djup 
i bilden med hjälp av luftperspektiv, det vill säga att färgerna avtar i kulörthet i 
bildens bakgrund. 

Skogen i bilden känns stor och skrämmande, målad med kalla färger och i 
dimma. Att barnen håller varandra i händerna tolkar jag som att de söker stöd av 
varandra. Detta tänker jag ska läsas metaforiskt. Remat kan med andra ord sägas 
gestalta en skrämmande och främmande värld, där barn, oavsett bakgrund, måste 
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stötta varandra. I likhet med bilder med diktom gestaltning i klassen förknippas 
vita människor med styrka, vilket här kommer till uttryck genom att det vita 
barnet är lite större än det svarta barnet, vilket kan läsas som att det är äldre 
och därmed måste ta större ansvar.

Även om eleven använder färgerna svart och vitt på ett symboliskt vis i bilden 
anser jag inte att denna bild är symbolbaserad. Det mest slående intrycket är 
snarare att eleven har inspirerats av bilder på dimhöljda skogar som är vanligt 
förekommande i sociala medier som dekorativa planscher och illustrationer. Det 
finns också instruktionsfilmer på Youtube och Instagram som visar hur du kan 
måla granar i dimma med akvarellfärger, vilket avslöjar att detta dels är ett upp-
skattat motiv, dels ett motiv som är ganska lätt att lyckas med i en relativt svår 
konstnärlig teknik. Under bildarbetet arbetade Jonna i huvudsak med att måla 
skogen, till en början utan en tydlig idé om hur bilden skulle knyta an till temat 
(Observation, åk 9, Björkskolan). Jag tolkar det som att hon i första hand valde att 
göra ett motiv hon tyckte om för att därefter anpassa bilden mot uppgiftens ramar.

Elevbild 28: Jonnas bild, egenartad gestaltning
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Alice bild
Alice (Elevbild 29) är den enda eleven i klassen som inte målar sin bild, utan istället 
väljer att teckna i blyerts. Bilden berättar på ett karaktärscentrerat och emotivt vis, 
det vill säga att budskapet är tänkt att väcka känslor hos mig som betraktare 
genom att jag tvingas leva mig in i huvudkaraktärens känsloliv. Detta förmedlas 
dels genom ansiktsuttrycket och dels genom texten i bild som representerar 
karaktärens inre tankar. 

Bilden föreställer ett brudpar, där bruden är ett barn. Paret är centralt placerade 
i bilden och beskurna från bröstet och nedåt, mannens huvud är också en aning 
beskuret upptill. Flickan står till vänster i bild och snett bakom henne till höger står 
mannen. Hon är huvudet kortare än honom och hon tittar rakt mot betraktaren. 
Mannen bär mörk kostym med slips och vit skjorta. Han har kortklippt brunt hår 
och ansiktet är utsuddat. Flickan har axellångt brunt hår i mittbena, stora ögon 
och bär vita kläder och en vit slöja. En stor hand med en ring håller upp ett pek-
finger framför flickans mun, som för att tysta henne. Bakgrunden är vit och på var 
sida om paret finns en handskriven text med bröllopslöften ”jag tager dig till min 
hustru/man att älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills dö-
den skiljer oss åt”. Texten är skriven med snirklig skrivstil på mannens sida, och i 
en kantig, barnslig och bokstaverat stil på flickans sida. Här är betydelsefulla ord 
i bröllopslöftena också överstrukna, exempelvis ”älska”, tager”, ”dela glädje”, det 
vill säga ord som vittnar om fri vilja och samtycke. Bilden är tecknad i blyerts med 
tydliga konturlinjer och variation av olika valörer, framför allt i flickans ansikte. 
Flickans ögon är realistiskt tecknade och markerade med stor kontrast mellan ljus 
och mörker, vilket skapar skärpa och visuellt fokus på ögonen. 

Jag tolkar att bildens tema handlar om barnäktenskap, där eleven tydligt tar 
ställning emot detta: remat berättar om den stora åldersskillnaden mellan bruden 
och brudgummen och falskheten och tomheten i ord som ”tager”, ”min man”, 

”dela glädje” i sammanhanget. Flickan gestaltas som oskuldsfull med vita kläder 
och stora ögon. Hon är också någon som tystas av vuxna. Hon har ingen talan. 
Det är ett äktenskap mot hennes vilja. 

Eleven riktar betraktarens uppmärksamhet mot barnet i bild – det är flickan 
som utgör subjektet. Mannen har inget ansikte, medan flickan tittar rakt fram. 
Eleven arbetar inte bara med kontrast mellan ljus och mörker i bilden, utan 
markerar även åldersskillnad och makt genom karaktärernas storlek och kläder, 
samt stilen på den skrivna texten. Det finns också drag av dikotom gestaltning i 
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bilden, genom att Alice delar upp bilden i två sidor, men här är det en sammanhållen 
scen som återges. Betraktaren är tänkt att identifiera sig med bildens subjekt 
snarare än att jämföra två förhållanden mot varandra. Eleven förhåller sig både 
mot bilduppgiftens arbetstitel och dess tema, däremot kan jag inte, i likhet med 
många andra bilder i klassen, se någon tydlig referens till en modernistisk konst-
inriktning i elevens lösning.

Elevernas bilder berättar om den pedagogiska diskursen
Arbetet med konsttemat innehåller fyra huvudsakliga inslag: att gestalta temat 
mänskliga rättigheter, att utveckla kunskap om modernismen, att träna på egen 
bildframställning och att tolka och beskriva den egna bilden. Vad gäller bild-
framställningen är det främst någon målerisk teknik som betonas i lärarens 
muntliga genomgångar och den skriftliga instruktionen, även om andra tekniker 
också är tillåtna (Observation, åk 9, Björkskolan). 

Av dessa fyra inslag prioriterar majoriteten av eleverna temat och bild-
framställningen framför den konsthistoriska inramningen och analysen. Alla 

Elevbild 29: Alice bild, egenartad gestaltning
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elever förutom en målar hela eller delar av sin bild och tekniska och hantverks-
mässiga aspekter i arbetet lyfts fram i elevernas analystexter efter avslutat arbete. 
Elevernas bilder vittnar också om att de förhåller sig till temat och bilduppgiftens 
arbetstitel ”What’s the difference”, medan det är mindre tydligt på vilket sätt 
bilderna knyter an till den konsthistoriska inramningen. Även om några bilder har 
inspirerats av modernistiska konststilar skulle jag säga att majoriteten av eleverna 
förhåller sig relativt fritt till detta kriterium i bilduppgiften. Wilma (Elevbild 26) 
berättar exempelvis i intervjun att hon glömde bort att knyta an till modernismen 
i arbetet (Wilma, åk 9, Björkskolan), vilket jag tolkar som att detta inslag ansågs 
mindre viktigt i relation till exempelvis temat mänskliga rättigheter.

Ett sätt att förstå eleverna tolkning av bilduppgiften är att temat och bild-
framställningen framstår som tydligare klassificerat för dem. Temat om mänsk-
liga rättigheter erbjuder visserligen frihet i val av ingång, men ämnes området 
är ändå relativt avgränsat till skillnad från modernismen som består av många 
stil inriktningar. Av uppgiftsbeskrivningen framgår det inte heller på vilket sätt 
bilderna ska inspireras av modernismen och många elever väljer att överhuvudtaget 
inte nämna någon modernistisk influens när de skriver om sina bilder efteråt. I några 
av elevernas analystexter syns det att modernismens olika stil inriktningar kan vara 
svårgripbara. Alice (Elevbild 29) skriver exempelvis att hennes bild är inspirerad 
av flera konststilar: ”Jag har tagit inspiration från surrealismen och realismen 
men min bild har även inslag av symbolismen.” (Alice, åk 9, Björkskolan). Detta 
visar att eleven inte förstår modernismens ideologiska grund, det vill säga varför 
modernismen växte fram, men inte heller vad som skiljer exempelvis ett konstverk 
inom realismen från ett surrealistiskt verk. Tittar vi på bild uppgiftens upplägg 
upptar inte heller genomgångarna särskilt stor del av bildarbetet, den mesta av 
tiden läggs på bildframställning och tanken är att eleverna ska söka inspiration 
från modernismen på egen hand genom böcker och på internet.

Vad gäller bildframställningen framstår antagligen dess kvalitetskriterier 
som relativt tydliga och konkreta för eleverna. Elever tror också att uppvisande 
av teknisk skicklighet är viktigt för ett bra betyg i bild (Skolverket, 2015). Detta, 
i kombination med att många elever betraktar bild som färdighetsämne där man 
främst ritar och målar (Wikberg, 2014), bidrar till att mycket tid och energi läggs 
på det tekniska genomförandet. Även om bildanalysen också ingår i bilduppgiften 
är det stor spridning i både omfång och kvalitet på texterna, som för övrigt främst 
är deskriptiva till sin karaktär och, med något enstaka undantag, innehåller få av 
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de bildbegrepp som läraren vill befästa genom analysen. Detta säger mig att flera 
elever i klassen uppfattar analystexten som mindre viktig i bildarbetet.

Detta att elever prioriterar temat handlar dock inte enbart om graden av 
klassificering, utan det är också så att temat bereds större utrymme i bild-
uppgiften. Mänskliga rättigheter behandlas även i samhällskunskap och svenska 
och den avslutande utställningen ramas in av temat, där arbetstiteln utgör titel på 
utställningen. För eleverna blir det därför viktigt att bilden knyter an till mänskliga 
rättigheter, medan kopplingen till modernismen anses ha en sekundär betydelse.

Det är intressant att jämföra hur eleverna väljer att gestalta temat. De flesta 
elever i klassen väljer att skildra stora och komplexa samhällsproblem. Det är 
vanligt att gestalta tydliga dikotomier såsom fred/krig, rikedom/fattigdom, 
frihet/fångenskap, vilket jag tolkar som en direkt följd av arbetstiteln ”What’s 
the difference” som uppmuntrar till jämförelser. Det är också vanligt att elever i 
huvudsak använder symboler för att belysa frågor på ett mer generellt plan, som 
exempelvis jämställdhet eller normer kring sexuell läggning. 

Valet av teman och motiv i bilderna kan ha påverkats av att det under denna 
period var en omfattade rapportering i olika medier om flyktingströmmar, natur-
katastrofer, växande klimathot och svält. En annan tolkning kan vara att elever 
föredrar att uttrycka sina åsikter i större sakfrågor när de befinner sig i en undervis-
ningskontext, snarare än att gestalta temat i form av något som ligger närmare deras 
egen livssituation. Det kan också handla om att de främst förknippar mänskliga rät-
tigheter med större, komplexa fenomen. Här blir elevernas personliga erfarenheter 
betydelsefulla för hur de gestaltar temat och vad de berättar om, något som Birgitta 
kommenterar i intervjun. Hon gör en jämförelse mellan eleverna med svensk bak-
grund mot elever som har kommit som flyktingar till Sverige:

[…] å gud jag har gråtit över flera bilder alltså som jag har fått in. Deras berät-

telse dom är som så här, jamen alltså ’diktatur eller demokrati’, våra ungdomar 

[de svenska skoleleverna] dom tänker på i dom frågorna och ’det är hemskt det 

som händer i Nordkorea och det är hemskt det som händer’ så här. Men alltså 

dom [flyktingeleverna] lever ju, har ju levt i det här. Det är ju den skillnaden och 

då berörs man ju väldigt av dom bilderna. (Birgitta, lärarintervju 2, Björkskolan)

En förklaring till att så många elever väljer att använda en dikotom eller symbol-
baserad gestaltning kan med andra ord bottna i att de inte själva har upplevt hur det 
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är att vara exempelvis frihetsberövad, fattig, bli kränkt eller utsatt för våld, vilket 
gör att temat kan uppfatta som relativt abstrakt. Deras gestaltningar blir därför mer 
generella. Samtidigt visar bilderna att eleverna är medvetna om sociala orättvisor 
i världen. Exempelvis ställs västvärlden eller specifikt Sverige upp som motpol till 
fattigare länder. Individer som är omedvetna om sina privilegier tar dem istället 
för givna. Rätten till grundläggande behov, såsom rent vatten, mat och sjukvård är 
ett budskap som flera elever i klassen valde att gestalta i sina bilder. Användandet 
av exempelvis jordglober, eller som i Toves bild (Elevbild 27) en spegel, kan tyda på 
att eleverna vill betona det kollektiva ansvar och den skuld som världens rika länder 
bär i många av dessa frågor, och därmed mana till etisk självrannsakan. 

Flera elever i klassen reproducerar stereotypa bilder av exempelvis fattigdom och 
etnicitet. Det kan exempelvis komma till uttryck genom att Sverige jämförs med 
hela Afrika, eller att skillnad i etnicitet tenderar att markeras med vit respektive 
mörk hudfärg, där den vita hudfärgen förknippas med västvärlden och den mörka 
med utvecklingsländer på ett sätt som inte problematiserar dessa föreställningar. Jag 
tänker att detta beror på influenser från mediebilder och att människor gärna kate-
goriserar i form av dikotomier, samt att just den här bilduppgiften också uppmuntrar 
till en dikotom gestaltning. Eleverna kan med andra ord diskutera orättvisor i sina 
bilder, men mer djupt bottnade värderingar och normer förs inte fram i ljuset. 

Det faktum att bilduppgiften har en svag inramning är också en bidragande 
faktor till denna reproducering, eftersom eleverna i ganska hög grad påverkades 
av varandra och bilder de hittade på internet när de planerade sina egna bild-
lösningar. I likhet med bilduppgiften med surrealistiska självporträtt kan jag se 
att eleverna hellre låter sig inspireras av andra elever eller bilder hämtade från 
Google-sökningar än de konstbilder som läraren vill att eleverna ska inspireras av. 
Flera studier med sociokulturell inriktning har också påtalat betydelsen av elev-
ernas sociala kontext i bildarbetet, det vill säga att eleverna använder bilden som 
ett sätt att positionera sig socialt, vilket kan leda till stor likhet mellan bilderna 
inom en grupp (Löfstedt, 2004; Änggård, 2005). 

Att eleverna så tydligt hämtade inspiration från bildsökningar på internet 
ledde till att läraren vid ett tillfälle till och med sa åt elever att inte härma redan 
befintliga bilder i för hög grad, då hon kunde se att många elever ritade händer 
och även, på ett uppenbart vis, härmade en bild hon själv lagt ut i deras lärplatt-
form i anslutning till uppgiftsinstruktionen (Observation, åk 9, Björkskolan). En 
Google-bildsökning på mänskliga rättigheter som jag själv gjorde vid samma tid-
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punkt visade att eleverna i hög grad plockade upp populära och schablonartade 
gestaltningar av temat, såsom regnbågsfärger, köns- och fredstecken, stilisera-
de människofigurer, händer och jordglober. Att dessa bilder reproducerar vissa 
värderingar tycks eleverna, baserat på deras bildlösningar, inte reflektera så mycket 
kring och det är inte heller något som diskuteras i undervisningen. 

Det kan tyckas paradoxalt att denna problematisering uteblir i en bilduppgift 
som syftar till att öka elevernas förståelse för värdegrundsfrågor, men jag förstår 
det dels som en konsekvens av tidsbrist men också att det pekar på utmaningen 
med ämnesöverskridande projekt i skolan där lärarna inte till fullo har insyn i 
varandras undervisning. Att i bildämnet lära sig mer om ett ämne som mänskliga 
rättigheter är vad Lindström (2012) skulle benämna som ett medieneutralt lärande, 
det vill säga ett lärande som inte specifikt är kopplat till skolämnets huvudsakliga 
kunskapsområde. Det är möjligt att bildläraren tänker att problematiseringen 
av värderingsfrågorna i första hand ska ske under lektionerna i samhällskunskap, 
medan bildämnet i högre grad kan fokusera på att utveckla färdighet i bildfram-
ställning och bildkommunikation, vilket är mediespecifika kunskaper. Med det 
sagt vittnar samtidigt elever om att temaarbetet har gjort att de lärt sig mer om 
mänskliga rättigheter och att det kändes bra och viktigt att få ställa ut sina dikter 
och bilder. Julia beskrev hur temaarbetet fick henne att tänka på ämnet på ett sätt 
hon inte gjort förut och att bildarbetet gav henne möjlighet att uttala sig om ämnet 
på ett sätt hon inte hade kunnat i text (Julia, åk 9, Björkskolan). 

Avslutningsvis vill jag poängtera att även om det finns stora likheter i val av 
berättargrepp i klassen finns det samtidigt spridning vad gäller perspektiv och 
motiv. Tove (Elevbild 27) är en av få elever som valde att inte skildra människor i sin 
bild. Två elever valde även att göra egenartade lösningar. Ett par elever (Elevbild 24 
och 29) valde att använda ett ganska närgånget och subjektivt perspektiv, till skill-
nad från majoriteten av eleverna som betonade ett globalt perspektiv i sina bilder. 
Detta tyder på att uppgiften har medgett individuella lösningar av ett gemensamt 
tema, samtidigt som många elever inspireras av både sina klasskamraters idéer och 
bilder från internet. 

Sammanfattning och avslutande kommentar
I konsttema-uppgiften har eleverna i första hand anpassat sig mot bilduppgiftens 
tematiska inramning och den arbetstitel som uppgiften hade, liksom instruktioner 
kring val av teknik. Alla bilder förutom en är målad, vilket bejakades av läraren. 
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De flesta eleverna gör bildlösningar som tyder på att temat mänskliga rättigheter 
uppfattas handla om stora och komplexa frågor på global nivå. Många elever tog 
fasta på att göra jämförelser i sina bilder, alternativt använda symboler för att på 
så vis närma sig vad som för dem kan framstå som relativt abstrakta begrepp och 
fenomen. Ämnen som bilderna behandlar är exempelvis jämställdhet, social och 
ekonomisk rättvisa, rätten att vara och älska den man vill, klimathot, hot om våld 
och krig. Samtidigt som bilderna problematiserar dessa frågeställningar reprodu-
ceras också vissa föreställningar och värderingar. Tydligast framgår detta i bilder 
som tar fasta på dikotomier då dessa förstärker olikhet. Bilduppgiften erbjuder 
således eleverna möjlighet att uttrycka sina erfarenheter, åsikter och upplevelser, 
däremot är det inte säkert att den utmanar deras föreställningar och värderingar 
om exempelvis andra länder och kulturer.

I likhet med de andra bilduppgifterna i den här studien tenderar eleverna att 
anpassa sig mest mot de inslag i uppgiften som framstår som starkast klassificerat 
för dem. Vissa inslag i bilduppgiften prioriteras framför andra, ibland som en 
följd av explicit eller implicit styrning från lärarens sida (det vill säga att eleverna 
följer lärarens intention med uppgiften), men det kan även innebära att ett inslag 
som ansågs viktigt i lärarens planering av uppgiften väljs bort eller behandlas 
styv moderligt av eleverna, vilket kan leda till en ytlig förståelse av ämnesstoffet. 
I den här uppgiften är det framför allt det konsthistoriska inslaget som tonas ner. 
Den osäkerhet som vissa elever uppvisar kring modernismen, antingen genom att 
undvika den konsthistoriska inramningen eller genom utsagor som tyder på miss-
förstånd, pekar på ett behov av ytterligare fördjupning av ämnesstoffet.
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Diskussion

I detta avslutande kapitel kommer jag först att besvara mina forskningsfrågor för att 
sedan diskutera ett antal aspekter som jag anser är särskilt intressanta i relation till 
studiens resultat. Jag kommer även att relatera dessa aspekter till Bernsteins (2000) 
teori om hur den pedagogiska diskursen struktureras på olika nivåer för att på så 
vis fördjupa förståelsen av det som sker i klassrumspraktiken. Efter diskussionen 
ges förslag till fortsatt forskning. Kapitlet avrundas med en avslutande reflektion.

Den pedagogiska diskursen
Den första forskningsfrågan behandlar vad som kännetecknar arbetet med 
berättande bilder med avseende på undervisningens innehåll och form, det vill säga 
dess pedagogiska diskurs. I det första resultatkapitlet presenteras de fyra teman 
som har identifierats i analysen : Bild som ett fritt och annorlunda skolämne, Att teckna 
fint, Smakfostran och bildning och Identitet och autonomi. Dessa teman synlig gör 
det som överförs i den sociala interaktionen, vilket enligt Bernstein (2000) är det 
som den pedagogiska diskursen betecknar och som begreppen klassifikation och 
inramning syftar till att beskriva. Utöver det bidrar den pedagogiska diskursen 
också till att konstruera särskilda identiteter i skolan, med skilda positioner och 
möjligheter att använda vissa kunskapsformer och arbetssätt (Bernstein, 2003). 

Av analysen framgår det att bildämnet är starkt klassificerat i relation till andra 
skolämnen, samtidigt som undervisningen kännetecknas av en progressiv och 
osynlig pedagogik. Det innebär att ämnet bild ges en särskild identitet i skolan. Det 
betraktas som ett lustfyllt andningshål och positioneras i ett motsats  förhållande 
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till de så kallade teoretiska ämnena. I materialet framträder även spår av vad 
Lindgren (2006) kallar för en normaliserande diskurs med fokus på aktiviteter 
och där skapande motiveras utifrån en kompensatorisk idé om att erbjuda eleverna 
alternativa arbetssätt i en skolkontext som man upplever domineras av teoretisk 
kunskap. Det innebär att bildläraren påbjuds en omhänder tagande roll, medan 
eleven å ena sidan kan betraktas som någon i behov av en alternativ pedagogik, 
å andra sidan förväntas vara kreativ och självständig. Det finns en social frihet i 
ämnet och eleverna har relativt stort inflytande över vissa delar av undervisnings
diskursen. Ämnet medger med andra ord ett kreativt friutrymme, men avsaknaden 
av tydliga regler och kriterier i kombination med förväntningar på elevens förmåga 
att ta eget ansvar i lärprocessen kan samtidigt vara utmanande.

Något motsägelsefullt vittnar lärarna på samma gång om ökade krav på trans
parens i bedömning och betygsättning, vilket de har en ambivalent inställning till. 
Analysen visar att skolans målstyrning och ett ökat fokus på betyg utmanar ämnets 
arbetsmetoder och kunskapsinnehåll. Att ämnet har en stark klassifikation som 
skolämne och positioneras som annorlunda är något som därför både bejakas och 
bemöts med motstånd. Lärarna vill å ena sidan betona att bild är som vilket annat 
skolämne som helst, exempelvis genom att förtydliga kunskapsmålen, öka trans
parensen i bedömningsprocessen och ge tydliga instruktioner. Å andra sidan anser 
de att ämnet är ett bildningsämne som kan främja elevernas personliga utveckling, 
kreativitet och identitet och att vissa av ämnets lärprocesser och kunskapsmål inte 
är mätbara i traditionell mening. Den här motstridigheten leder till en ambivalent 
hållning hos lärare och elever gentemot vissa metoder och ämnesstoff.

Det är framför allt idéer och ideal som är hemmahörande i en teknisk/hantverks
mässig tradition och en konstpsykologisk tradition som accentueras i bildarbetet. 
Jag förstår det som en följd av att kursplanen i bild knyter de berättande bilderna 
till bildframställning och elevens personliga sfär (Skolverket, 2019), men också 
som en följd av att dessa två ämnestraditioner fortfarande lever kvar och är starkt 
förankrade i ämnet (Pettersson & Åsén, 1989; Skolverket, 2015). De värderingar 
som är inbäddade i dessa traditioner leder sammantaget till ett bildarbete som 
premierar tvådimensionella och analogt framställda bilder och traderar en i 
huvudsak västerländsk, manlig konstkanon. 

I temana Att teckna fint och Smakfostran och bildning framgår det hur den regulativa 
diskursen kommer till uttryck i undervisningen, det vill säga förväntningar på 
uppträdande och, kanske främst, förväntningar på hur eleverna ska förhålla sig till 
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det som lärs ut. Det innebär med andra ord att eleverna fostras till vissa värderingar 
knutet till innehållet i undervisningen. Exempelvis värderas teknisk skicklighet, 
realism och avbildning högt i bildarbetet, och medför att anses vara fusk att kopiera 
och härma andras bilder. Samtidigt används förebilder i hög grad i undervisningen, 
om än på olika sätt och med skilda syften av lärare och elever. Olika traditioner i 
ämnet ger motstridiga signaler gällande vikten av originalitet och autonomi i bild
arbetet, vilket kan skapa osäkerhet kring vilka regler som gäller vid användandet 
av förebilder i den egna bildframställningen.

Tankegångar och värderingar som bottnar i ämnets konstpsykologiska tradition 
gör att framför allt lärarna betraktar ämnet som viktigt för elevernas känsloliv 
och identitetsbygge. En stark tro på konstens förmåga att inspirera, utmana och 
erbjuda eleverna en estetisk upplevelse kan också härledas till denna tradition. 
Lärarna anser att konstbilder är betydelsefulla både i ett allmänbildande syfte och 
utifrån ett tekniskt och konstnärligt perspektiv. Konstbilder uppvisar särskilda 
kvaliteter (kulturellt, historiskt och konstnärligt) som lärarna anser kan inspirera 
eleverna i bildskapandet. Sammantaget leder det till att konstbilder håller en sär
ställning i ämnet i relation till andra bilder, med betoning på västerländsk konst. 
Både lärarna och eleverna reproducerar denna konstkanon, även om populär
kulturella uttryck också bereds utrymme. Lärarna vittnar om en upplevd stoff
trängsel som skapar en urvalsproblematik och för elevernas del förstår jag det som 
en följd av implicit styrning från lärarnas sida i kombination med att eleverna har 
en begränsad förförståelse av konst och olika konstnärskap.

Bild uppfattas också som ett ämne som ger elever möjlighet att uttrycka tankar, 
känslor och åsikter genom bildarbetet, vilket behandlas i temat Identitet och 
autonomi. Denna föreställning knyter an till ämnets bildspråkliga, kommunikativa 
ämnestradition liksom dess demokratifostrande uppdrag. Att kunna förmedla åsik
ter och värderingar i bild anses höra ihop med elevens personliga utveckling, vilket 
båda lärarna lyfter fram som ett betydelsefullt strävansmål i ämnet. I analysen 
framgår det även att personlig utveckling förknippas med bildframställning i hög 
grad. Överlag är lärarna och eleverna positivt inställda till att ämnet ger utrymme 
för personliga erfarenheter. Dock finns det skillnader mellan hur elever och lärare 
ser på vad som utgör en personlig erfarenhet. Eleverna tenderar att tolka ordet 
erfarenhet bokstavligt, och förstår det som en konkret och vardaglig upplevelse. 
Lärarna har däremot en mer komplex förståelse av begreppet, exempelvis att det 
även innefattar olika erfarenheter av visuell kultur och upplevelser av fiktioner. 
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Elevernas berättande bilder
Den andra forskningsfrågan handlar om vad eleverna berättar om i sina bilder 
och hur. Analyserna visar att det finns stort utrymme för elever att själva välja 
innehåll och motiv i bildarbetet, även om de har vissa ramar att förhålla sig till. 
Av de fyra bilduppgifterna är det endast i de surrealistiska självporträtten som 
eleverna ombeds berätta om något personligt. Detta avspeglas också i val av motiv. 
Eleverna tecknar i regel föremål och personer som står dem nära och förknippas 
med den egna vardagen och fritidsintressen, exempelvis datorer, fotbollar, mobil
telefoner, djur och vänner. Med det sagt är inte de surrealistiska bilderna privata 
till sin karaktär. Tvärtom visar analysen att eleverna har möjlighet att distansera 
sig till det personliga inslaget i bilduppgiften, vilket flera också gör genom att 
exempelvis reproducera en redan given komposition, använda humor eller betona 
uppgiftens tekniska eller surrealistiska inslag framför kopplingen till den egna 
personen. I de övriga bilduppgifterna skildras istället mer abstrakta begrepp och 
fenomen. Det kan vara känslor som ensamhet, utsatthet, rädsla för döden eller 
större teman som är aktuella i vår samtid, som exempelvis krig, miljöförstöring, 
jämställdhet, fattigdom, urbanisering, könsroller och rätten att älska den man vill. 
Det finns en starkare samhällsorientering i dessa bilder, trots att bilduppgifterna 
är förhållandevis olika varandra och oberoende av om läraren har styrt uppgiftens 
tematik eller inte. 

Samtliga bilder i studien är tvådimensionella och med undantag för en bild, ett 
digitalt collage, är de också analogt framställda. Eleverna använder sig av vanligt 
förekommande tekniker i bildämnet som teckning med blyerts, torra färgpennor, 
tuschpennor, oljepastellkritor eller måleri med vattenlösliga färger som akvarell, 
akryl eller gouache. I den digitala bilden använder eleven ett bildredigerings
program för att klippa ut och montera ihop olika digitala bilder som andra personer 
har framställt.

I de surrealistiska självporträtten väljer majoriteten av eleverna att härma 
kompositionen från lärarens exempelbild, i det här fallet att de tecknar ett bergs
landskap. Dessa bilder placeras i kategorin Reproducerande bilder. Samtidigt medger 
reproduktion också utrymme för variation. Vissa elever använder land skapet som 
en fond att berätta mot medan andra elever integrerar landskapet i bild berätt
elsen. En elev väljer istället att göra en symbolbaserad bild, men fortfarande genom 
att reproducera bergslandskapet. I kategorin Autonoma bilder tar elever istället 
fasta på endast en av uppgiftens två inriktningar : det surrealistiska temat eller 
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temat om självporträtt, vilket i det senare fallet blir en renodlad intresse bild. Att 
bilderna klassificeras som autonoma ska med andra ord förstås i relation till hur 
själv ständigt eleven förhåller sig till bilduppgiftens instruktioner.

I parafrasuppgiften finns det en övergripande förenande karaktäristik i bilderna, 
även om det är en stor spridning bland bilderna i val av ämne, motiv och konststil. 
Alla elever gör nämligen temaparafraser, vilket innebär att de utgår från ett enskilt 
verk och ändrar vad som skildras i konstverket (Örtegren, 1992). De flesta av elev
erna gör bilder som placeras antingen i kategorin Samtida kontext, som innebär att 
eleven placerar bildens centrala motiv i ett nutida sammanhang, eller i kategorin 
Motsatsbild där bilden gestaltar ett motsatsförhållande i relation till originalverkets 
tema. I kategorin Humoristisk/ironisk bild gör några elever däremot en humoris
tisk/ironisk gestaltning av originalverkets centrala gestalt. En elev väljer att blanda 
originalverkets motiv och komposition med nya bildelement i en digital collage
teknik och denna bild placeras i kategorin Digitalt collage. Ofta ligger elevernas 
bildlösning nära originalverket i komposition. Kopplingen till konst verkets tema 
kan däremot variera, vilket jag tolkar som att det är lättare för eleverna att uppfatta 
formmässiga egenskaper i bilden snarare än originalverkets tematik.

I filmaffischuppgiften är bilderna i den första kategorin Fiktiva filmer motiv
mässigt väldigt olika varandra och representerar genrerna skräck/parodi på 
skräck, äventyrsfilm/action, drama och science fiction. Flera av bilderna har en 
statisk och symmetrisk komposition. Eleverna har också en tendens att placera 
det mest betydelse bärande bildelementet centralt på bildytan. I regel gestaltas 
en plats, rumslighet eller föremål från filmen. I kategorin Existerande filmer, där 
animeradeDisneyfilmer och genrerna fantasy och sciencefiction finns represen
terade, är bilderna istället karaktärscentrerade. Bilderna är mycket genretypiska 
och kan även innehålla igenkännbara logotyper som gör dem enkla att genre
bestämma. Dessa bilder uppvisar större variation vad gäller val av komposition och 
perspektiv i jämförelse med affischerna till fiktiva filmer, vilket jag tolkar som en 
följd av att eleverna har en visuell förlaga att utgå från i arbetet.

I konsttemauppgiften placeras de flesta av bilderna antingen i kategorin Dikotom 
gestaltning, där eleverna visar på olikhet genom att skildra ett motsatsförhållande 
i bilden, eller i kategorin Symbolbaserad gestaltning, som innebär att symboler 
används för att gestalta ett abstrakt fenomen. Många bilder i klassen har gemen
samma drag, då eleverna ska inspireras av modernistiska konstverk. I kategorin 
Surrealistisk gestaltning har eleverna dock helt byggt upp sina bilder utifrån ett 
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surrealistiskt manér. Det finns också bilder som jag placerar i kategorin Egenartad 
gestaltning på grund av att de inte platsar i de övriga kategorierna. En av dessa bilder 
har ett dekorativt uttryck och motiv, medan en elev gör en karaktärscentrerad bild 
som syftar till att väcka känslor hos betraktaren.

Sammantaget visar bildanalyserna att eleverna kan berätta om väldigt olika 
ämnen och frågor i bild, men också att det finns en intressant polaritet i bild
materialet. Kategorierna vittnar om att eleverna anpassar sig mot respektive bild
uppgifts formella krav eller vad de på annat vis uppfattar som kriterier på en bra 
bildlösning. Samtidigt uppvisar materialet en mångfald av berättargrepp, vilket 
tyder på att det finns utrymme för självständiga lösningar av uppgifterna. 

Relationen mellan elevernas bilder 
och den pedagogiska diskursen
Den tredje forskningsfrågan handlar om hur elevernas berättande bilder kan 
förstås i relation till undervisningens pedagogiska diskurs. Bilderna relateras 
således till de teman som har identifierats i det första resultatkapitlet. 

Analyserna visar att eleverna reproducerar och ibland också förstärker vissa 
traditioner i ämnet, vilket tar konkret form i exempelvis val av tekniker, motiv 
och konstnärskap. Det är framför allt en teknisk/hantverksmässig tradition och 
idéer och föreställningar som bottnar i ämnets konstpsykologiska fas som slår 
igenom i dessa bilduppgifter. Ett mönster jag ser i materialet är att många elever 
tenderar att ta fasta på konkreta målbeskrivningar och kriterier. Ibland tolkar 
de uppgiftsinstruktioner på ett instrumentellt vis, vilket leder till att vissa in
slag betonas särskilt mycket i arbetet. Jag förstår det som en följd av att eleverna 
är betygsstrategiska och att bilduppgifternas svaga klassifikation och inramning 
skapar en osäkerhet som gynnar reproduktion av redan kända och trygga motiv 
och tekniker. Exempel på detta är den tydliga reproduktionen av lärarens exem
pelbild i de surrealistiska självporträtten. I arbetet med filmaffischer väljer även 
många elever att prioritera bildelement framför texten i bild, trots att affischens 
layout betonas i uppgiftsbeskrivningen. Andra exempel är att eleverna väljer att 
arbeta analogt och tvådimensionellt även när uppgiften inte kräver det eller att 
betygsmedvetna elever gärna använder visuella förebilder i arbetet för att lyckas 
bättre med avbildningen. I arbetet med filmaffischer är det framför allt flickor 
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som väljer att använda förebilder på ett sådant vis. Förebilden skapar tydligare 
ramar för arbetet och erbjuder en visuell förlaga som går att härma. Detta kan 
underlätta bildframställningen, vilket är en stark drivkraft hos eleverna eftersom 
de uppfattar att ämnet belönar teknisk skicklighet. 

Bilduppgifternas svaga klassifikation och inramning skapar en frihet som kan 
vara svår att hantera för vissa elever. I arbetet med surrealistiska självporträtt 
valde exempelvis tre pojkar att tona ner uppgiftens tekniska krav och koppling 
till konsthistoria till förmån för ett humoristiskt manér där de istället hämtade 
inspiration från varandra och populärkulturella uttryck från bland annat spel och 
reklambilder. I min analys konstaterar jag att bilderna har spännande narrativa 
kvaliteter, däremot uppvisar de inte många av de kvaliteter som läraren specifikt 
efterfrågar i den aktuella uppgiften. Jag tolkar det som att de elever som av olika 
anledningar inte uppfattar ämnets igenkännings och realisationsregler har 
svårare att nå måluppfyllelse i ämnet, även vid användande av förebilder.

I temat Smakfostran och bildning framkommer spänningar mellan hur å ena 
sidan konstbilder och å andra sidan mer populärkulturella bilder ska användas i 
undervisningen. Eftersom de populärkulturella bilderna knyts till elevers fritids
intressen i högre grad än konstbilderna kan lärarna välkomna dessa i syfte att väcka 
lust och engagemang i bildarbetet. I många av elevernas bilder syns också tydliga 
influenser av populärkultur, som i de surrealistiska självporträtten eller parafras
uppgiften där flera elever både refererar till en konststil och samtida visuell kultur. 
Inte helt oväntat har även flera elever låtit sig inspireras av populära genrer och 
berättelsevärldar i arbetet med filmaffischer. I konsttemauppgiften sökte många 
elever inspiration från bilder på internet. 

Samtidigt som lärarna välkomnar populärkultur håller konstbilden som sagt 
en särställning i ämnet, med en betoning på västerländsk konst. Den konstkanon 
som reproduceras beror dock inte enbart på lärarnas urval. I parafrasuppgiften, 
där eleverna själva fick välja vilken konstbild de ville parafrasera, kunde jag se hur 
friheten i urval ledde till en starkare reproduktion av traditionella värderingar än 
läraren antagligen hade för avsikt. Jag syftar då på frånvaron av kvinnliga konst
närskap och samtida konstnärskap. 

I konsttemauppgiften valde många elever att ta fasta på bilduppgiftens titel 
”What’s the difference” och temat om mänskliga rättigheter, då dessa inslag fram
stod som starkast klassificerat för dem. Många elever gjorde en bildlösning som 
beskriver dikotomi, alternativt närmade de sig svåra och abstrakta fenomen genom 
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att förenkla med hjälp av symboler. I vissa fall befäster bilderna vissa normer och 
värderingar om exempelvis andra länder och kulturer snarare än att problematisera 
dessa föreställningar. Arbetet ger visserligen eleverna möjlighet att berätta om 
erfarenheter, åsikter och upplevelser i bild, dock utmanas de inte nödvändigtvis 
i sin förförståelse. 

Sammanfattningsvis leder osäkerhet eller ett starkt betygsfokus hos eleven till 
ökad reproduktion av traditionella normer och värderingar i ämnet och i vissa 
fall instrumentella tolkningar av bilduppgiften. Eleven riskerar då att gå miste 
om mer komplexa kunskapsmål som exempelvis bildkommunikativa mål eller 
en önskvärd problematisering. Både den explicita och den implicita styrningen 
har stor betydelse för elevernas tolkningar av uppgiftens syfte. Av dessa två vill 
jag särskilt betona vikten av den implicita styrningen då denna utgör en mer 
osynlig del av pedagogiken i ämnet och därmed kan vara svårare för vissa elever 
att uppfatta. Ingen styrning alls, det vill säga stor frihet i bildarbetet, kan också 
leda till en stark reproduktion av traditionella motiv, tekniker och värderingar då 
eleverna tenderar att utgå från det bekanta och kända i första hand om inte läraren 
aktivt styr dem genom en starkare inramning. 

Diskussion
Med utgångspunkt i studiens resultat kommer jag nu att lyfta fram ett antal 
aspekter som jag vill diskutera. Dessa aspekter sätts även i relation till Bernsteins 
modell över hur den pedagogiska diskursen struktureras på olika nivåer i utbild
ningssystemet, detta för att fördjupa förståelsen för hur klassrumspraktiken är 
sammanlänkad med en mer övergripande ideologi rörande skola och utbildning. 

Jag har lagt upp diskussionen så att jag börjar med att relatera resultatet till 
produktionsarenan och rekontextualiseringsarenan, för att sedan röra mig ner till 
reproduktionsarenan, klassrummet. Avslutningsvis lyfter jag fram några kritiska 
punkter gällande den text, i form av elevernas berättande bilder, som undervis
ningen utmynnar i.

Målstyrning och marginalisering
En blick på bildämnets utveckling på makro och mikronivå kan synliggöra de 
diskursiva förskjutningar som skett inom ämnet över tid. Ett vidgat bildbegrepp 
och fler visuella uttryck, verktyg och tekniker som ska läras ut, samt större fokus på 
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bildanalys och bildtolkning medför att bildämnet har breddats och blivit svårare att 
definiera och ringa in (Skolverket, 2015; Pettersson & Åsén, 1989). Gränsen mellan 
ämnet och närliggande discipliner är mindre skarp och det får konsekvenser både 
på rekontextualiseringsarenan och för lärarens urvalsprocess. Jag kopplar detta 
till en större samhällsförändring som Bernstein beskriver som regionalisering av 
kunskap, där tidigare starkt klassificerade ämnen försvagas, de rekontextualiseras, 
och tvingas konkurrera om utrymmet inom ett kunskapsområde (Bernstein, 2000). 
Rekontextualiseringsprinciper måste då på nytt avgöra vilka enskilda ämnen och 
vilket innehåll som ska väljas ut, lyftas fram och förmedlas. För bildämnets del är 
det en regionalisering av kunskap på två nivåer : dels sker det en regionalisering 
av kunskap inom flera av de discipliner som ämnet hämtar sitt ämnesstoff från 
(på produktionsarenan), dels sker det en form av regionalisering av kunskap inom 
ämnet som sådant på grund av ämnets breddning (på rekontextualiserings arenan). 

Resonemanget är även intressant i relation till andra strömningar inom 
skolan i stort, exempelvis en ökad akademisering av olika skolämnen. I Lgr 11 
(Skolverket, 2019) likriktas numera alla kursplaner genom att följa samma format, 
vilket också påverkar framskrivningen av ämnens syfte och innehåll, samt 
hur olika kunskaper ska bedömas. Enligt Bernstein (2000) skapar en diskurs
förskjutning alltid ett spelutrymme för ideologisk maktkamp. En relevant 
fråga att ställa i samman hanget är då vem eller vad som gynnas av förändringen. 
En likriktning av skolämnena kan vid första anblicken tolkas som en generell 
försvagning av samtliga ämnens klassifikation i relation till varandra. Jag menar 
dock att likriktningen snarare kan leda till en starkare klassificering av de ämnen 
som gynnas av utformningen, medan övriga ämnen får svagare klassificering då 
de, åtminstone på retorisk nivå, tvingas anpassa sig mot kunskapsstrukturer som 
bottnar i skolans mer dominanta ämnen och samhällets krav på mätbar kunskap. 
Detta tycker jag bekräftas av lärarna i studien, som menar att ämnet har blivit 
smalare och att betygs kriterierna och de nya kunskapsmålen gör att ämnets mer 
utforskande, kollektiva och explorativa inslag utmanas. I kursplanens kommentar
material (Skolverket, 2017) påminns exempelvis läraren om att inte betrakta de 
olika delarna i det centrala innehållet som separata inslag i ämnet. Detta tyder 
på en svårighet och begränsning i att dela upp ämnets centrala innehåll under 
separata rubriker. Ett rimligt antagande är att kursplanens nuvarande utformning 
passar vissa ämnen bättre än andra, i synnerhet då det råder stora skillnader i tim
fördelning mellan olika ämnen i skolan. 
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Det kanske verkar motsägelsefullt att jag här i diskussionskapitlet skriver att 
bildämnet har fått en svagare klassifikation samtidigt som min egen analys visar att 
bildämnet har en stark klassifikation i relation till andra ämnen. Detta beror på att 
klassifikation verkar på olika nivåer. I exemplet ovan talar jag om klassifikationen 
på retorisk nivå. I styrdokument och andra texter, exempelvis forskning och teorier 
om ämnet, försvagas klassifikationen, medan bildämnet i praktiken fortfarande 
är starkt klassificerat i många avseenden, vilket också framgår av studiens resultat. 
De olika nivåerna, som Bernstein (2000) visar med sin modell över den pedago
giska inrättningen, är dock beroende av varandra. Förändringar på produktions
arenan påverkar vad ämnet blir på reproduktionsarenan. Försvagningen av 
klassifikationen på retorisk nivå innebär, genom styr dokumenten, att lärarna 
måste anpassa undervisningen i praktiken. Bernstein skriver att en försvagning 
av klassifikation innebär att ämnet har ”less specialised discourses, less specialised 
identities, less specialised voices” (Bernstein, 2000, s. 7), med andra ord en mindre 
specialiserad identitet och röst. Jag menar att en sådan diskursiv förskjutning av 
ämnet kan vara omskakande för den enskilde läraren i klassrummet. Förändrings
processen kan även bemötas med motstånd. 

På mikronivå, i klassrumspraktiken, kan vi se hur de två lärarna i studien har star
kast kontroll över urval, sekvens och kriterier, men mindre kontroll över tempo och 
den sociala basen. Jag uppfattar att dessa två aspekter i mindre grad utmanar bild
ämnets identitet. De ligger i linje med lärarnas egna föreställningar om bild ämnet 
som exempelvis ett ämne där arbetsprocessen behöver ta lång tid, där elevernas 
personliga engagemang är viktigt och där lärarrollen är mindre hierarkisk. Det gör 
det lättare för läraren att lämna över makt till eleven vad gäller de delarna av under
visningsdiskursen. Detta kan diskuteras i relation till en försvagning av ämnets 
klassifikation som kan leda till att lärare i högre grad vill kontrollera och skydda det 
som upplevs som ämnets kärna, vilket i så fall visar att exempelvis urval och krite
rier är områden där läraren upplever att ämnet utmanas utifrån, vilket då leder till 
ett behov av ökad kontroll och därmed en mer traditionell betoning. Jag tänker då 
på hur stort utrymme som viks till konst bilder, liksom analoga tekniker framför 
digital bild, eller att bildframställning ges stort utrymme i relation till bildanalys. 
Denna tendens är inte knuten till enskilda centrala innehåll, som berättande bilder 
i detta fall, utan kännetecknande för bild undervisning i stort (Skolverket, 2015). 

I Marner och Örtegrens (2014) studie av bildämnets digitalisering blir ett 
likartat mönster synligt, nämligen att lärare väljer bort nya inslag i ämnet som 
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kan uppfattas konkurrera med äldre ämnesinnehåll och tekniker. Min studie 
fördjupar ytterligare förståelsen för hur denna logik slår igenom i ämnet, inte 
enbart knutet till digitala tekniker och verktyg, utan i vidare bemärkelse som 
ett svar på regionalisering och rekontextualisering av kunskap. En del av lärar
nas kluvna förhållningssätt gentemot ämnesstoffet och val av tekniker kan med 
andra ord förklaras av de ämnesförändringar som hör samman med en försvagad 
klassifikation. Förändringarna måste dock, menar jag, förstås i ljuset av att ämnet 
är marginaliserat i skolan och har få undervisningstimmar. Det vore en felaktig 
slutsats att påstå att bildlärarna endast har en traditionell ämnessyn, även om und
vikandet av vissa tekniker och metoder vid första anblicken kan tyckas handla om 
ett motstånd mot ämnets breddning. Som jag förstår lärarna hade breddningen 
av ämnet inte uppfattats som problematisk om den inte medförde en upplevd 
stoffträngsel i relation till antal undervisningstimmar och övriga materiella och 
immateriella förutsättningar (såsom gruppstorlek, utrustning och fortbildning). 

Kunskap och bildning
Något som överraskade mig i materialet är det genomslag som skolans övergripande 
neoliberala diskurs har fått i bildämnet, det vill säga att ämnet i hög grad påverkas 
av skolans krav på mätbar kunskap och betoning på individuell prestation. I likhet 
med likriktningen av kursplanerna menar jag att denna diskurs gynnar och miss
gynnar olika skolämnen på skilda vis och i varierande grad, varav bildämnet med 
sin marginaliserade position tillhör de ämnen som inte drar fördel av diskursen. 
Bernstein (2000) menar dock att diskurser alltid är beroende av de personer som 
är en del av den och bär upp den, därför ska den neoliberala diskursen inte enbart 
ses som en utifrån påtvingande kraft. Jag betraktar den snarare som en del av 
skolans nuvarande pedagogiska kod, och därmed som något som både lärare och 
elever måste förhålla sig till. Det innebär dock att vissa elever i högre grad än andra 
kommer att lyckas urskilja vad som förväntas av dem för att lyckas i skolan. 

Jag kan se att lärarna i högre grad än eleverna ifrågasätter diskursen. De ser 
både föroch nackdelar med ökad målstyrning och vill både ge tydliga riktlinjer 
och samtidigt lämna utrymme för elevernas egna idéer och infall. I ett försök 
att svara upp mot kraven på tydlighet och mätbarhet, utan att förlora ämnets 
bildningstradition, kan lärarna utforma bilduppgifter som syftar till att utveckla 
avgränsade och mätbara färdigheter såväl som mer långsiktiga strävansmål som 
inte är mätbara på samma vis. Eleverna däremot, som är uppvuxna i en skola som 
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präglas av neoliberala ideal, ser diskursen som mer självklar. Skolans krav på mät
bar kunskap gör att de främst tar fasta på de mål som framstår som mest betonade 
eller konkreta, exempelvis de som handlar om genomförande och tekniska färdig
heter snarare än processorienterade mål. Detta gör också att målstyrningen bidrar 
till en stark reproduktion i ämnet, men av olika skäl. Betygsstrategiska elever 
försöker att avkoda vad som är viktigast i uppgiften för att nå ett högre betyg 
och osäkra elever kan tolka lärarens instruktioner på ett instrumentellt vis och 
uppfatta tips och råd som regler, eller känna sig osäkra på hur man får använda 
och härma andras bilder. Det faktum att vissa elever inte lyckas uppfatta ämnets 
igenkännings och realisationsregler, trots explicita instruktioner och exempel
bilder, anser jag bekräftar Bernsteins teori. Han menar att explicita regler inte per 
automatik innebär en avsaknad av outtalade regler, eller att alla elever uppfattar 
reglerna i lika hög grad (Bernstein, 2003). 

Den osynliga pedagogiken i ämnet får två betydelsefulla konsekvenser : dels 
skapas ett friutrymme för eleverna att förhandla om kontrollen i undervisnings
diskursen och dels blir den implicita styrningen mycket betydelsefull för utfallet 
av bilduppgifterna. Det finns en didaktisk potential i att eleverna erbjuds frihet i 
olika delar av undervisningen. En risk jag dock ser med svaga inramningar av bild
uppgifter är att ansvaret över uppgiftens inriktning, och därmed elevens kunskaps
inhämtning, i högre grad hamnar hos eleven. Valfrihet i olika steg i bildprocessen 
medför att det är möjligt för eleven att välja bort innehåll, samtidigt som läraren 
kan säga att ett visst ämnesstoff har behandlats i bildundervisningen. En sådan 
form av individualism, som ligger i linje med en neoliberal idé om personligt ansvar, 
missgynnar vissa elever. I studien finns konkreta exempel på hur eleverna svarar på 
subtila signaler i undervisningskontexten, men det framkommer också att en del 
elever har svårt att uppfatta implicit styrning. Detta manar till eftertanke rörande 
ämnets horisontella kunskapsstruktur och hur den osynliga pedagogiken i ämnet 
skapar olika förutsättningar för eleverna att tillägna sig ämneskunskaper i bild.

En slutsats jag drar av detta är att det finns behov av att gemensamt utforska bild
mässiga kvaliteter i undervisningen genom fler bildanalyser och bildsamtal i olika 
faser av arbetet. Idag sker många av dessa samtal på individuell nivå, men jag anser 
att fler bildsamtal i grupp inte bara skulle hjälpa eleverna att förstå bilder bättre utan 
även hjälpa dem att i högre grad uppfatta ämnets igenkännings och realisations
regler. Diskrepansen mellan vad lärare säger sig bedöma och vad elever tror bedöms 
tyder på att kriterierna fortfarande kan uppfattas som otydliga för vissa elever. 
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Ett argument som talar för ökad målstyrning i skolan är att målstyrning ställer 
krav på transparens i bedömningsprocessen. Det kan bidra till att ämnet går mot 
en mer synlig pedagogik, förutsatt att läraren lyckas tydliggöra de processori
enterade målen i lika hög grad som målen som knyts till färdigt resultat. Enligt 
Bernstein (2000) kan exempelvis tydliga kriterier gynna likvärdigheten för elev
erna. Det som däremot talar emot målstyrningen är att den samtidigt utmanar 
ämnets metoder och kunskapsinnehåll. Elevernas betygsfixering ser lärarna som 
problematisk i relation till ämnets lärprocesser. Framför allt handlar det om att 
målstyrningen kräver att kunskapen är mätbar och därmed möjlig att verbalisera 
på förhand till eleverna. Detta står i motsats till andra mer långsiktiga strävans
mål med undervisningen som att ämnet exempelvis ska stödja elevers kreativitet 
och problemlösningsförmåga, något som kan främja en stark estetik där man 
utforskar och förändrar ett kunskapsinnehåll (Saar, 2005). Men det handlar inte 
enbart om att nå vissa förmågor och färdigheter. Ämnet syftar även till att erbju
da eleverna ett annat sätt att nå dessa färdigheter, samt att ämnet har möjlighet 
att beröra elever och att få dem att tänka, känna och handla på nya sätt. Enligt 
Atkinson (2017) har en konstnärlig handling potential att dels utmana och bryta 
ner etablerade praktiker och tankesätt och dels skapa helt nya praktiker och sätt 
att tänka och förstå. Han menar också att en estetisk lärprocess kan inrymma en 
oförutsägbar kraft av tillblivelse, att tänka ”thatwhichisnotyet which becomes” 
(Atkinson, 2017, s. 143). För att skapa utrymme för en sådan kreativ, dynamisk och 
relationell process föreslår han en pedagogik som är mer avslappnad, vad han kallar 
för en pedagogik utan kriterier, i syfte att expandera vad konstutövning, undervis
ning och lärande kan vara. Han konstaterar dock att detta är utmanande för läraren. 
Dels för att skolans verksamhet regleras av styrdokument och dels för didaktiska 
beslut alltid i någon mån utgår från redan etablerade tankesätt och teorier. 

Widén (2016) problematiserar ett liknande dilemma i sin avhandling när 
hon diskuterar hur bildundervisning möter samtidskonst. Hon menar att även 
om det finns en relation mellan konstvärlden och olika skolkontexter uppstår 
det en krock mellan olika kunskapskulturer och värderingar när metoder från 
konstvärlden ska transformeras till undervisning i grundskolan. Det beror på att 
samtidskonsten intar en kritisk hållning till samhällsfenomen som är förgivet
tagna och automatiserade. Hon skriver att detta ”avgränsar det samtida konst
fältet och skapar grundläggande spänningar i relation till andra institutioner i 
samhället” (Widén, 2016, s. 207), där då skolan representerar ett annat system och 
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andra värden. I bildämnet skulle det exempelvis kunna vara att undervisningen 
präglas av värderingar som hör hemma i en modernistisk diskurs och kunskaps
tradition (Addison & Burgess, 2003; Atkinson, 2006). En liknande slutsats förs fram 
av Hansson Stenhammar (2015) som menar att konstens metoder kan framstå som 
paradoxala i skolans värld. Skolan präglas av en uppgiftskultur och träningslogik 
(Saar, 2005), samtidigt har lärare en idealbild av att undervisningen ska främja 
elevernas tänkande genom att betona kommunikativa aspekter av reflekterande 
karaktär i lärprocesserna (Hansson Stenhammar, 2005, s. 177). 

Min slutsats är att ökad målstyrning leder till ett snävare kunskapsbegrepp i 
skolan och aktualiserar redan existerande didaktiska problem i bildundervisningen. 
Dessa handlar exempelvis om att lärare och elever har skilda uppfattningar om bild
ämnets syfte och betydelse, samt att vissa elever har svårt att hantera motstridiga 
signaler gällande frihet och krav i ämnet. Många av elevernas bildmässiga beslut 
grundas i betygsstrategiska val snarare än deras eget intresse. Det kan handla om 
att de exempelvis väljer motiv som det är lätt att lyckas bra med eller att de tydligt 
härmar och reproducerar ett redan givet innehåll istället för att utforska och 
utmana det. Detta utfall skulle jag säga står i diametralt motsatt förhållande till det 
mål som arbetet med berättande bilder syftar till. Med tanke på att bild betraktas 
som ett annorlunda, friare och mer kreativt ämne än många andra skolämnen, 
samt att arbetet med berättande bilder också knyts till strävansmål som inte är 
mätbara på kort sikt, tycker jag att målstyrningens genomslagskraft i ämnet är 
anmärkningsvärd. 

Personlig utveckling och reproduktion
Nästa aspekt jag vill diskutera handlar om den diskursiva spänningen mellan 
skolans krav att reproducera vissa kunskaper och värderingar och målet att 
bildarbetet ska leda till en personlig utveckling hos eleven. I studien motiveras 
bild arbetet både utifrån demokratiargument och föreställningar som ligger i 
linje med en konstpsykologisk tradition i ämnet, där elevens personliga och 
känslomässiga utveckling och identitetsbygge betonas. Det sistnämnda tangerar 
vad Wikberg (2014) benämner som den individorienterade diskursen om bild. 
Båda lärarna uttrycker önskemål om att bildarbetet ska främja elevens personliga 
utveckling. Ämnets bildkommunikativa inslag bereds också utrymme, men jag 
uppfattar att den individorienterade diskursen i högre grad flyter ihop med den 
regulativa diskursen som handlar om förväntningar på uppförande och värderingar 
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och normer som är inbäddade i vad eleverna ska lära sig i ämnet (Bernstein, 2000). 
Därmed ses den individorienterade diskursen också som självklar och undgår i 
regel problematisering. 

På många vis avspeglar detta hur personlig utveckling skrivs fram i läro planen 
(Skolverket, 2019) och i kapitel 1 § 4 av skollagen (SFS 2010:800). I dessa styr
dokument placeras formuleringar om skolans fostrande uppdrag och mål som 
handlar om personlig utveckling bredvid varandra. I läroplanens stycke om 
skolans uppdrag står det exempelvis att skolan ska främja ”elevers allsidiga per
sonliga utveckling till aktiva, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare” och att utbildning och fostran i djupare mening är ”en fråga om 
att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – 
från en generation till nästa” (Skolverket, 2019, s. 7). I kommentarmaterialet till 
kursplanen i bild (Skolverket, 2017) står det också att ämnet är viktigt för elevens 
personliga utveckling, men exakt vad som avses med detta definieras inte där utan 
förväntas vara underförstått. Det styrker min uppfattning om att den individo
rienterade diskursen, som jag anser är den som främst inbegriper föreställningar 
om personlig utveckling, är förgivettagen i ämnet. 

Det är samtidigt intressant i relation till att kursplanen i bild (Skolverket, 2019) 
inte längre nämner personlig utveckling som ett argument för ämnet, vilket jag 
förstår som ett försök att fjärma bild från associationer till fritt skapande. Det 
har med andra ord skett en diskursiv förskjutning i ämnets kursplan. Även om 
det är en subtil förskjutning tolkar jag det som ett tecken på förhandlingar 
inom rekontextualiseringsarenan – förhandlingar om vad ämnet bild är och bör 
vara. Att lärarna betonar personlig utveckling, trots den retoriska nedtoningen 
i kursplanen, visar också att gränsen mellan rekontextualiseringsarenan och 
reproduktionsarenan i vissa avseenden flyter ihop, det vill säga att bildläraren är den 
som rekontextualiserar vissa kunskapsinnehåll till vad bildämnet blir i praktiken. 

Lärarna syftar på flera saker när de talar om personlig utveckling, exempelvis 
att det kan handla om att eleverna ska känna förtrogenhet och färdighet i 
bildframställning, eller att de behärskar bildspråk och kan uttrycka sig och 
förmedla tankar och åsikter i bild. Intressant nog förenas dessa tankegångar med 
en traditionell betoning i undervisningen, där jag ser tecken på stark reproduktion 
vad gäller material, tekniker, motiv och urval av konstbilder. Hur kommer det sig, 
när lärarna samtidigt menar att elevens egna intressen, personliga uttryck och 
engagemang är så viktigt i bild? 
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Enligt Atkinson (2006) argumenterar lärare ofta för vikten av att elever utvecklar 
teknisk skicklighet i ämnet. Det beror på att tekniska färdigheter ses som nödvän
diga för att kunna erhålla ett personligt gensvar i konstnärliga frågeställningar och 
gestaltningar, men också att det ger eleverna de nödvändiga verktyg de behöver 
för att nå ett personligt uttryck. Det ses i sin tur som ett av de viktigaste målen 
med bildundervisningen. Atkinson menar vidare att föreställningen om personligt 
uttryck ofta förknippas med ”the terms, uniqueness, originality and authenticity 
and is indicative of what might be termed a modernist discourse of art practice and 
understanding (Atkinson, 2006, s. 17), det vill säga kunskapsideal och synsätt som 
har sin grund i modernismen. Han frågar sig huruvida denna kunskap är relevant 
i vår samtid. I en vidare kontext av konstutövning och social teori har sådana 
essentiella föreställningar om personligt uttryck övergetts till förmån för en mer 
komplex och flytande förståelse av vad som utgör jaget, eller det personliga. Som 
exempel nämner han hur samtida konstnärer med hjälp av en mängd olika material 
och metoder konfronterar, undersöker och belyser olika kulturella och sociala 
frågeställningar eller identiteter, det vill säga att de undersöker meningsskapande 
genom en mängd praktiker. Atkinson problem atiserar med andra ord vilken typ 
av kunskap och subjektivitet som traderas i ämnet och hur ämnesinnehåll repro
ducerar vissa normer och värderingar.

Den konstkanon som traderas på de två skolorna i studien väcker exempelvis 
frågor hos mig gällande elevernas möjlighet att identifiera sig och tillägna sig 
konsten i eget bildarbete. Wikberg (2014) har visat att en betoning på en individ
orienterad diskurs med modernistiska förtecken gör att ämnet framstår som 
feminint kodat. Hon menar att detta kan göra det svårare för pojkar att ta till sig 
bilduppgifternas teman, medan dominansen av manliga konstnärer i sin tur kan 
inverka på vilka möjliga subjektspositioner som flickor kan inta i mötet med konst
bilderna. Samtidigt visar resultatet i denna studie att parafrasuppgiften gjorde det 
möjligt för eleverna att problematisera, nyansera och gå i polemik med original
verket. Betydelsen av urvalet tonades med andra ord ner tack vare att parafrasen 
som genre uppmuntrar till kritisk granskning av konsten och dess budskap. Med 
det sagt handlar bildarbetet framför allt om att lösa en uppgift för elevernas del. 
Det önskvärda mötet med konsten får konkurrera med förväntningar på bild
framställningsförmåga och teknisk skicklighet, liksom att visa upp faktakunskap 
om konstverket och konststilen. Vad jag ser är det som Bernstein (2000) förklarar 
med sitt rekontextualiseringsbegrepp, nämligen att kunskapsinnehåll förändras 
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när de flyttas från en domän till en annan. Utanför skolans kontext har konsten 
en annan funktion och ett annat värde. När konsten rekontextualiseras till ett 
skolämne som bild får den en pedagogisk inramning. När eleverna möter konst 
eller en konstnärlig metod i skolan omgärdas den av särskilda lärandemål. Därav 
svårigheten som Atkinson (2002) belyser när han skriver om personlig utveckling 
kontra reproducering av samhälleliga normer och värderingar.

Men betyder det då att det är en orealistisk tanke att förena personlig utveckling 
och reproduktion i skolan? Måste de alltid motsäga varandra? Jag tänker att 
det inte nödvändigtvis behöver vara så, men resultatet i den här studien visar 
att det är utmanande. När lärarna betonar framställningsförmåga och teknisk 
skicklighet i bilduppgifterna medföljer en rad värderingar och eftersom elever
na reproducerar ämnestraditionen i högre grad än lärarna kan det leda till att 
traditionens inbäddade normer accentueras i större utsträckning än lärarna 
egentligen önskar. Det betyder inte att jag menar att vi ska överge bildämnets 
mer traditionella arbets sätt. I likhet med Atkinson (2006) ser jag dock vikten 
av att förstå deras ursprung och ontologiska grund i syfte att kunna modifiera, 
införliva och transformera dessa praktiker så att de bättre svarar upp mot vår sam
tida kontext. Jag hävdar inte att reproduktion är dåligt. Den hör samman med 
skolans fostrande roll. Att reproducera vissa värden och viss kunskap vidare till 
nästa generation ligger så att säga i lärarens uppdrag. Däremot innebär detta ett 
stort ansvar. Hur inverkar exempelvis urvalet av bilder och tekniker på elevernas 
bildprocesser, föreställningar om ämnet och förståelse av olika fenomen? Och 
tvärtom, hur påverkas bilderna och elevernas kunskapsutveckling av att de ibland 
själva har kontroll över urvalet? Som lärare kan man därför reflektera över vilka 
delar av undervisningsdiskursen man är villig att släppa kontroll över och varför, 
samt vilka konsekvenser den egna kontrollen över exempelvis urval och kriterier 
kan få i undervisningen.

Avbrott och motstånd
Enligt Bernstein (2000) handlar undervisning inte bara om att reproducera. 
Skolan kan också vara en arena för att utmanas, förundras och förändras. Även 
om människor influeras av strukturer är de också aktiva subjekt i det samman
hang de ingår i (Bernstein, 2000). I materialet kan jag också se hur lärarna och 
eleverna på olika sätt ger uttryck för motstånd och hur de gemensamt förhandlar 
om hur ämnesinnehållet ska konstrueras. För elevernas del kan motstånd vara 
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att gå i opposition till upplevda normer. Det kan exempelvis uttryckas som ett 
motstånd mot vissa teman eller arbetsformer, som i arbetet med surrealistiska 
självporträtt, eller ett ifrågasättande av teoretiska inslag i ämnet som genomgångar 
och föreläsningar. Eleverna kan även förhandla om tidsramen för bilduppgiften 
eller fatta beslut i bildarbetet som bottnar i egna önskemål och målsättningar med 
bild arbetet, ibland i en riktning som inte är önskvärd enligt lärarna. Sådana situa
tioner visar att eleverna kan utöva kontroll över delar av undervisningsdiskursen, 
eller åtminstone förhandla om den.

Lärarnas motståndshandlingar var till en början svårare att identifiera för mig. 
Kanske beror det på att jag själv är lärare, eller för att jag tänkte att läraren redan 
har mest makt i undervisningen och därmed har mindre behov av att göra mot
stånd. I ett vidare skol och samhällsperspektiv är dock läraren, precis som eleven, 
en del av skolans struktur. I det sammanhanget förhandlar lärarna om makt och 
spelutrymme, men kanske inte på ett sätt som är lika påfallande som elevernas 
motståndshandlingar. Tidigare har jag visat att lärarnas ambivalenta förhåll
ningssätt gentemot målstyrningen kan förstås som en följd av att målstyrningen 
å ena sidan gynnar ämnets status och gör pedagogiken mer synlig i ämnet, å andra 
sidan bidrar till ytterligare marginalisering av ämnet där bild positioneras som ett 
annorlunda och mindre viktigt skolämne. När lärarna betonar bild som ett vanligt 
skolämne utmanar de elevernas föreställningar om bildämnet. Det kan läsas som 
en form av motståndshandling i relation till eleverna. 

Samtidigt kan målstyrningen försvåra en undervisning som tar hänsyn till 
ämnets metoder och kunskapsinnehåll. Att lärarna prioriterar traditionella 
ämnes stoff, tekniker och material i undervisningen kan därför förstås som ett 
sätt för lärarna att skydda ämnet och göra motstånd mot en upplevd press utifrån. 
Det handlar inte enbart om kravet på mätbar kunskap, utan också att lärarna vill 
försvara ämnets materialitet och den handlingsburna kunskap som finns i ämnet. 
Dessa inslag förstärker dock att ämnet framstår som annorlunda, vilket lärarna 
samtidigt försöker att tona ner, och här uppstår med andra ord ett dilemma. 

Vad gäller lärares motstånd till ämnesförändringar, exempelvis införande av 
nytt ämnesinnehåll eller nya metoder, menar jag att det är viktigt att hålla isär 
konsekvenser i ämnet som är en följd av försvagad klassifikation och en följd av 
en marginaliserad position då de lätt kan blandas ihop. Problemet handlar egent
ligen om att breddningen av ämnet är svår att hantera i kombination med ämnets 
marginalisering. Motståndet borde med andra ord riktas mot marginaliseringen 
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snarare än mot införandet av nytt ämnesinnehåll. Marginaliseringen är dock 
svår att kontrollera för den enskilde läraren i klassrummet. Ämnets status och 
position i skolsystemet bottnar i större utbildningspolitiska frågor som knyter 
an till skolans kunskapskultur och föreställningar om vilken slags kunskap som 
är viktigast i ett samhällsperspektiv. Att förändra sådana maktstrukturer i skolan 
är svårt och tar lång tid. Att ta makten över det egna undervisningsinnehållet är 
däremot konkret och direkt. I ett ämne som bild har läraren dessutom relativt 
stort inflytande över ämnesinnehållet (Pettersson & Åsén, 1989; Skolverket, 2015). 

I relation till studier som förespråkar nya metoder och arbetssätt i bild ämnet 
är det därför viktigt att problematisera vad som är genomförbart med de förut
sättningar som råder inom svensk skola. Jag tänker exempelvis på enskilda lärares 
möjligheter att göra motstånd mot neoliberala ideal eller att införliva konstnärliga 
metoder i en skola som är mål och resultatstyrd. Lärares olika val och urvals
principer står i relation till den större kontext i vilken de verkar. Men det betyder 
inte att undervisningen är statisk, tvärtom ser jag hur lärarna och eleverna ständigt 
omförhandlar och konstruerar innehållet i ämnet. Allt kanske inte är möjligt att 
genomföra inom skolans väggar, men det finns ett förhandlingsutrymme.

Bildframställning och bildberättande
Många av de ämnen jag hittills har berört i diskussionen gäller mer generella 
aspekter av bildundervisning, men som avslutning tänker jag nu problematisera 
resultatet i relation till berättande i bild, som är centralt i denna studie. Det finns 
två delar som jag vill belysa. Först vill jag diskutera vilken plats själva berättandet 
i sig har i bilduppgifterna och sedan hur lärare och elever förhåller sig till ett 
personligt berättande i skolan. 

På ett vis går det att säga att bildberättande är centralt i de fyra bild uppgifter 
som studien följer. Eleverna framställer berättande bilder och lärarna lägger 
också stor vikt vid att utveckla elevernas bildkommunikativa förmåga. Samtidigt 
kan jag konstatera att det är en traditionell bildundervisning som framträder i 
materialet, med starkt fokus på tekniker, material och konsthistorisk förståelse. 
Undervisningen berör egentligen inte specifikt bildberättande, det vill säga 
narrativitet i bild. Mycket av denna förståelse förväntas eleverna utveckla på 
egen hand genom bildframställningen. Ett undantag är genomgångarna med 
film affischer, där läraren kommer in på dramaturgi och bildbudskap kopplat till 
specifika genrer, men i övrigt handlar lärarnas genomgångar och handledningar 
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mer om generella verktyg för bildframställning, som vilka betydelsebärande egen
skaper färg, form och komposition har i bilden. Sådan kunskap är naturligtvis 
viktig för att kunna berätta i bild, men den behöver inte nödvändigtvis kopplas 
till berättande bilder per se. Jag skulle snarare säga att kunskap om bildberättande 
ges en underordnad plats i konkurrens med andra kunskapsmål, även om bild
uppgifterna har ett kommunikativt mål och syftar till att berätta något. Det väcker 
frågor om vad som anses vara viktigast i arbetet. Är det att berätta och förmedla 
budskap eller handlar det om att utveckla teknisk färdighet? Och om det är så att 
de olika förmågorna anses som lika viktiga, hur kommer det sig då att den tekniska 
och hantverksbetonade ämnestraditionen betonas mer i praktiken? 

Kanske finns det en förklaring i det tidigare nämnda argumentet, nämligen 
att lärarna upplever att eleverna först och främst behöver utveckla färdighet i 
särskilda tekniker för att överhuvudtaget kunna göra bilder. Samtidigt är kunskap 
om narrativitet i bild också ett redskap för bildframställning. Här skulle bildämnet 
kunna vinna på att samarbeta med och hämta kunskap från andra discipliner och 
skolämnen, som exempelvis svenskämnet som behandlar berättelser och berättar
strukturer. Tidigare forskning har dock visat att det är svårt att samarbeta kring 
berättande över ämnesgränserna (Stam, 2016). Verbalspråk ges i regel större vikt 
än bildspråk (Magnusson, 2005), vilket kan leda till att bildämnet har svårt att 
hävda sig i ämnesöverskridande projekt. Det kan också uppstå motsättningar som 
grundas i olika kunskapsmål som inte är kompatibla med varandra eller skillnader 
i timfördelning och tillgång till andra resurser (Stam, 2016). 

Det kan också vara så att bildlärare upplever att kunskap om berättelser ligger i 
utkanten av ämnet och inte utgör en mediespecifik kunskap. Berättelser förknippas 
ofta med verbalspråkig text medan bildläraren vill framhålla bild, vilket också 
framgår i Stams (2016) studie. I arbetet med konsttemauppgiften blir ett liknande 
mönster synligt. Bildframställningen och den visuella gestaltningen av temat 
mänskliga rättigheter skedde uteslutande på bildlekti onerna, medan eleverna skrev 
dikter på lektioner i svenskämnet och diskuterade temat i samhällskunskap. De oli
ka skolämnenas kunskapsinnehåll hölls isär, trots ambitionen att arbeta ämnesöver
gripande. Jag förstår det som en följd av att bild ämnet och ämnets kunskapsinnehåll 
är marginaliserat. Bild läraren är rädd att förlora värdefull undervisningstid på att 
behandla ämnesstoff som kan behandlas i ett annat skolämne.

Det jag ser i analyserna är att bildmässiga aspekter ges företräde i undervisningen, 
på bekostnad av kunskap om berättande som lärarna kanske uppfattar som en mer 
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generell kunskap. Bildberättande skiljer sig dock från verbalt berättande och är 
således mycket ämnesspecifik. Genom att ta fasta på vad som utmärker berättande 
i bild kan eleverna uppmärksammas på bild mediets särdrag. Eftersom de konsu
merar många bildbaserade berättelser på fritiden och möter berättande bilder i alla 
möjliga sammanhang kan det sannolikt väcka intresse och engagemang hos dem. 

Ett uttalat mål om att utforska narrativitet i bild betonar även kommunikativa 
aspekter i arbetet, vilket kan utmana elevernas föreställningar om att bild mest 
handlar om att teckna fint och avbilda. Det betyder inte att val av teknik eller hur 
väl eleven behärskar tekniken blir oviktigt, tvärtom är det avgörande för uttrycket. 
Skillnaden är bara att tekniken blir underordnad vad bilden är tänkt att förmedla, 
samt att kvalitetskriterierna blir kontextberoende. Fördelar med det är att det 
dels kan öppna upp för större variation i val av tekniker och material när eleverna 
själva tillåts välja hur de vill lösa uppgiften, dels ges eleven möjlighet att utveckla 
sin förståelse för hur bilder kommunicerar i olika sammanhang. Den förståelsen 
anser jag utgör ett viktigt led i att erövra ämnets vertikala diskurs. Med det menar 
jag att bilder är en stor del av bildundervisningens text, eller det språk som talas. 
Elevernas bilder kan i den meningen jämföras med deras röster. Att underlätta för 
fler elever att tillägna sig ett utvecklat språk (en vertikal diskurs) är en angelägen 
uppgift för skolan (Bernstein, 2000).

Vad gäller kopplingen till egna erfarenheter, åsikter och upplevelser ställer sig 
både lärare och elever positiva till att ämnet ger utrymme för en mer personlig 
anknytning i bilduppgifterna. De menar att det kan göra arbetet roligare och 
väcka större engagemang i bilduppgiften. Som jag tidigare nämnt är den individ
orienterade diskursen förgivettagen i ämnet. Att diskursen ses som självklar och att 
elever förknippar ämnet med ett visst innehåll betyder dock inte att de alltid upp
skattar dessa inslag eller att de fogligt finner sig tillrätta i undervisning som betonar 
dem. I elevernas bildarbeten kan jag se att de använder olika strategier för att möta 
upp förväntningar om att vara personliga i arbetet, vilket tyder på att de aktivt tar 
ställning till sådana inslag i undervisningen. Ett exempel kan hämtas från arbe
tet med surrealistiska självporträtt där några elever värjde sig från det personliga 
temat i uppgiften genom att göra humoristiska eller opersonliga lösningar. 

I intervjuerna visar samtidigt lärarna och eleverna medvetenhet om frågor som 
berör integritet och etik, exempelvis hur man bör hantera gränsen mellan det 
personliga och det privata i ett undervisningssammanhang. Detta är dock inte 
samma sak som att problematisera själva diskursen. De kan diskutera eventuella 
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konsekvenser av diskursen, men diskursen som sådan blir inte ifrågasatt. 
En intressant upptäckt är att elever och lärare lägger in olika betydelse i 

begreppet erfarenhet. För några av eleverna representerar erfarenheter främst 
händelser de själva upplevt, såsom vardagliga aktiviteter, medan lärarna har en 
mer komplex förståelse av begreppet. Det kan leda till skilda uppfattningar om 
huruvida en bilduppgift verkligen knyter an till egna erfarenheter. Jag tänker att 
begreppet därför kan behöva ytterligare problematisering i undervisningen, i 
synnerhet som arbetet utgör ett centralt innehåll i ämnet. 

Avslutningsvis vill jag beröra hur olika erfarenheter och upplevelser kommer 
till uttryck i bildarbetet. Resultatet visar att elevernas erfarenheter av exempel
vis visuell kultur främst manifesteras på ett innehållsmässigt plan i deras bilder. 
Erfarenheten (ett ämne, en situation, ett tema) är således innehållet i bilden. Det 
är inte förvånande med tanke på att det i kursplanen står att bilderna ska handla 
om erfarenhet. Samtidigt ser jag ett stort värde i att också uttrycka erfarenhet 
genom bildarbetet, det vill säga med den form och teknik som används. Eftersom 
just dessa bilduppgifter främst bejakar ett analogt, tvådimensionellt bildarbete får 
eleverna inte möjlighet att delge erfarenheter på ett uttrycksmässigt plan. I det 
avseendet finns det en distans till den visuella kultur de konsumerar och producerar 
på fritiden, som till stor del är digital och innefattar fotografi, animationer och 
rörlig bild. Det digitala bildarbetet är inte bara viktigt för att tillägna sig färdighet i 
digitala tekniker menar jag. Verktygen är i sig själva betydelsefulla för att skapa en 
bro till visuell kultur utanför skolan (Klerfelt, 2007). Om man håller med Atkinson 
(2017) om att den konstnärliga aktiviteten är en relationell och dynamisk process 
blir också materialiteten avgörande för vår förmåga att bearbeta minnen och upple
velser genom bildarbetet. Ett berättande om erfarenheter och upplevelser behöver 
därmed inte tolkas som att bilden måste handla om eleven själv. I det avseendet 
förespråkar jag i likhet med Atkinson (2017) en mer avslappnad pedagogik. Om 
framställningen av berättande bilder fokuserar på bildberättande i första hand 
menar jag, med stöd i studiens empiri, att det som intresserar eleverna och speglar 
deras åsikter och upplevelser med största sannolikhet kommer fram i bilderna 
utan att läraren specifikt efterfrågar det. Om den bildspråkliga ämnestraditionen 
bereds större utrymme tonas också värderingar som bottnar i modernistiska ideal 
ner, vilket kan gynna ett mer utforskande berättande i bild.



231Diskussion

Fortsatt forskning
Avhandlingen väcker många frågor som kan ligga till grund för framtida studier. 
De dilemman och problem som lärarna vittnar om får mig att fundera över bild
lärarutbildningarna och hur dessa rustar blivande lärare för sitt uppdrag. Det vore 
intressant att studera hur ämnets historik och ämnestraditioner adresseras och 
problematiseras i utbildningarna i relation till nutida didaktiska problem. Vilka 
kritiska frågor ställs kring exempelvis ämnets kunskapsformer och framtida 
utveckling? Och hur bidrar bildlärarutbildningarna till att reproducera vissa 
ämnes traditioner och värderingar och skiljer sig dessa åt beroende på lärosäte?

Det finns också två spår i materialet som jag valde att inte fördjupa mig i, men 
som vore intressanta att studera vidare. Det ena handlar om hur skolans målstyr
ning påverkar elevers bildprocesser med utgångpunkt i kön. I mitt material fram
skymtar skillnader mellan hur flickor och pojkar hanterar målstyrning och frihet 
i bildämnet. I den här studien finns det dock inte tillräckligt med underlag för att 
dra några slutsatser. Jag ser däremot en öppning till en framtida studie.

Det andra spåret handlar om att ytterligare studera olika slags berättande bilder, 
för att utveckla fler metoder för bildbaserat berättande och ytterligare teori om 
specifikt bildberättande och narrativitet. I avhandlingen berör jag några aspekter 
av den berättande bildens särdrag och relationen mellan ord och bild. Det hade 
varit spännande att också jämföra olika bildprojekt och bilduppgifter i skolan och 
även inkludera serier och rörliga bilder, vilket var material jag inte hade tillgång 
till i den här studien. 

Avslutande reflektion
Under arbetets gång har jag ofta funderat över min egen roll som lärare och forskare 
och hur jag ska förhålla mig till det jag ser i materialet. Min roll som forskare är en 
annan än lärarens. När jag använder Bernstein går jag in med en kritisk blick och 
försöker förstå varför saker görs på ett visst vis och vilka konsekvenser det får i 
undervisningen och för deltagarna i studien. En av de saker jag upptäckte var att 
det finns många motsägelsefulla riktningar i materialet. Jag tolkar det inte som 
något negativt, snarare pekar det på att materialet är så pass rikt att dessa olika 
aspekter blir synliga. Ett rikt material, i synnerhet bildmaterialet, låter sig dock inte 
enkelt inrymmas i en avhandling och delar av innehållet har inte heller behandlats. 
Det betyder inte att de är oviktiga, men de platsade av olika anledningar inte in 
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i den berättelse som jag återger här med utgångspunkt i studiens syfte. 
Som forskare kan jag bara analysera det material jag samlat in, baserat på egna 

urval och det som lärarna och eleverna är villiga att dela med sig av. Min studie 
speglar därför bara en skärva av den verklighet som deltagarna är en del av, och 
det vill jag också påminna läsaren om. Det är så mycket som jag inte vet, som 
spelar stor roll för de val som lärarna och eleverna gör i skolan varje dag. Som 
forskare ledsagas jag av att lösa ett vetenskapligt problem, medan läraren i sin 
yrkesutövning löser didaktiska problem av olika slag, som inbegriper en mängd 
överväganden. De vägleds av teorier som bottnar i både vetenskap och beprövad 
erfarenhet som säger dem vad som fungerar bäst i stunden, i den klassen, med de 
eleverna. Allt detta kan jag omöjligt täcka in i denna avhandling, och jag har heller 
inte haft ambitionen att göra det. 

Jag tror att läsare med erfarenhet av bildundervisning kan känna igen sig i 
studiens empiriska exempel, samtidigt vill jag poängtera att mitt eget urval (med 
dessa lärare, dessa bilduppgifter och aktuell tidpunkt) har stor betydelse för stu
diens resultat. Jag vet exempelvis att båda lärarna i studien också arbetar digitalt i 
olika bilduppgifter, även med berättande bilder, och att de ibland enbart utgår från 
samtidskonst i vissa bilduppgifter, vilket kan spegla andra värderingar om konst än 
de som framkommer i det här materialet. Det förminskar dock inte studiens värde, 
för syftet har aldrig varit att definiera hur lärare och elever arbetar med berättande 
bilder, utan snarare att försöka förstå förutsättningarna för arbetet och vilka kon
sekvenser olika val får för elevernas bildframställning. I den meningen, och med 
stöd i vad jag funnit i tidigare forskning om bildämnet, skulle jag säga att resultatet 
i många avseenden är representativt och har något att säga om bildundervisning 
i stort. Min ambition har varit att respektfullt ställa de frågor som läraren sällan 
hinner ställa i undervisningen och skapa distans till den diskurs som läraren står 
mitt uppe i och kan ha svårt att uppfatta. Detta kan bidra till att öka vår kunskap 
om bildämnet och väcka frågor om ämnets framtida riktning och innehåll. På sikt 
kan det leda till förändringar i undervisningspraktiken som gynnar elever som av 
olika anledningar har svårt att ta till sig ämnets kunskapsinnehåll och metoder.
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Summary

Pictures that tell stories : Knowledge, power and traditions
in art education in compulsory school

This study revolves around visual storytelling in compulsory school. Producing 
story telling pictures is a core content in the syllabus for art education 
(Skolverket, 2019) and is considered a means to express experiences and opinions. 
It is also thought to develop personal expression, which is important for pupils’ 
identity construction and personal development (Skolverket, 2017). An assumption 
in the study is that storytelling is never value neutral. Art education is informed by 
different traditions and discourses, which makes working with storytelling about 
pupils’ own experiences and opinions a complex content knowledge. Previous 
research has on the one hand shown that art education can promote explorations 
of identity and the questioning of norms (Hellman, 2017; Lind, 2010; Saar 2008; 
Änggård, 2005). On the other hand, art education can also lead to stereotypical 
expressions and a normative practice when assignments are vaguely framed or 
are related to the pupils’ own personality (Saar, 2008; Skåreus, 2007; Wikberg, 
2014). I argue that this core content highlights a tension within education, that is, 
to combine the idea of personal development and personal expression with the 
fostering of pupils, in other words the reproduction of certain values, knowledge, 
and traditions. With the use of Bernstein’s (2000) understanding of the school as 
a site for repro duction of societal values, and pedagogic discourse as a principle 
that relocates and recontextualises other discourses into school subjects, this study 
examines norms and values that underpin the educational practice when working 
with storytelling in art education. 

The aim of the thesis is to acquire knowledge concerning norms and values 
that are constructed and reproduced while making storytelling pictures in art 
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education in compulsory school, and how this creates conditions for pupils 
visual storytelling. The study focuses on art education in lower secondary school, 
where visual storytelling is meant to give pupils the opportunity to express their 
experiences and opinions. This aim is guided by the following research questions : 
What characterizes the production of storytelling pictures with regard to the form 
and content of teaching, in other words its pedagogic discourse? What do pupils 
tell in their pictures and how do they do this? How can the pupils’ pictures be 
understood in relation to the pedagogic discourse? 

The context for visual storytelling in school
This section presents a historical overview of art education in Sweden and how 
different phases in the subject’s development relate to changes in society and 
school governance. Nordström (1994) describes the history of art education in 
three phases : the technical phase, the art-psychology phase, and the visual commu-
nication phase (my translation). Initially, during the industrialisation of the 19th 
century, the main incentive for the subject (then called drawing) was vocational 
training, mostly of boys. Besides educating future artists and craftsmen within 
industrial arts and engineering, the subject was considered to foster discipline, 
observational skills and aesthetic taste. Techniques and teaching methods were 
adapted to large groups of pupils. 

Gradually, around the beginning of the 20th century, new pedagogical ideas and 
an increased interest in art, psychology, and consumer taste overshadowed some of 
the subject’s utilitarian elements in favour of art as a means to foster civility and 
taste. This later led to a progressive pedagogy with an emphasis on self- expression 
and spontaneity. Parallel to these changes, the Swedish school system underwent 
an extensive transformation into a uniform compulsory school. The school under-
went a process of democratisation, and funds were allocated to schools in order to 
compensate for social and economic inequalities among pupils. 

In the end of 1960s, previous pedagogical ideals and methods in art education 
were criticised, and a new media landscape was perceived to create a need for critical 
analysis of pictures and a better understanding of how pictures convey messages. 
Since then, the subject has shifted towards developing pupils’ communicational 
skills, and the subject has also changed its name to “pictorial studies” (Bild). Today 
the subject includes a range of different materials, techniques, methods, and 
theories. Art education has become broader, while at the same time the subject is, 
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and has always been, marginalised in school (Frost, 1988; Åsén, 2006). There is 
also an on-going academisation of different school subjects, including art educa-
tion. From 1990 and onwards, a neo-liberal discourse has permeated school policy 
at different levels, with an emphasis on individualism, competition, results, and 
measurability (Apple, 2006; Bunar 2008; Englund, 2018). The Swedish school sys-
tem has gone from being strongly regulated by the state to become one of the 
worlds most liberal school markets (Bunar, 2008). The increase in private schools 
and the possibility to choose schools creates inequalities in regard to resources 
(Bunar, 2008; Skolverket, 2012), and neo-liberalism thus complicates the goal of 
offering an equivalent education for all (Beach & Dovemark, 2011). The discourse 
also has consequences for art education, concerning for example how the subject 
is valued among pupils and in the school system.

Research overview
The research overview begins with a presentation of the scientific context of the 
study as a thesis in educational work, which is a practice-based research field within 
the field of educational sciences. Then follows a short description of research about 
visual storytelling as an art form, for example studies of picture books, comics, 
and graphic novels. As for studies in art education, I initially describe some inter-
national and Nordic trends and issues in research, then mainly focus on empiri-
cally based research in Sweden. 

There is a knowledge gap concerning storytelling pictures in art education 
research. Many studies include or have an interest in analysing the production of 
storytelling, but usually to examine something else, for example, gender, identity, 
digital aspects of art education, or visual culture. Most studies focus on younger 
children in preschool and primary school or on pupils in upper secondary school. 
There are only a few studies in art education in general, and almost none that 
primarily refer to storytelling in art education or to the conditions for storytelling 
in art education, in compulsory school.

Sociocultural theory and semiotics have characterised Nordic research in art 
education in recent years, expanded by perspectives from a range of disciplines such 
as visual culture, gender studies, media science, discourse analysis, sociology, and 
post-structuralism. Ethnographic methods, or methods inspired by ethnography, 
are often used in art education research. The choice of theory, however, differs, 
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although many theories are related to each other. This study’s choice of method 
(ethnography) and partly choice of theory (pictorial semiotics) thus follows this 
trend, although Bernstein’s theories are not commonly used in the field. 

Evident in previous research is that pictures and picture-based stories 
historically have been less valued than verbal text and are considered to be an 
easier, less demanding form of literature (Groensteen, 2007; Magnusson, 2005). 
There is also not a consensus regarding the definition of a story or a narrative, and 
different disciplines have different theories and perspectives. 

During most of the 20th century, children’s drawings were predominantly 
studied from a cognitive perspective in developmental psychology. Children’s 
pictures were essentially seen as a manifestation of thoughts and concepts, but later 
on from 1940s and onwards they were seen as an expression of pupils’ emotional 
life (Lindstöm, 2009). Today researchers are more interested in the function of 
pictures or visual processes, in other words how individuals or groups use pictures 
or images in different cultural and social contexts.

Results from studies with a sociocultural perspective indicate that younger 
children often produce pictures as a social act, being more concerned about fitting 
in with their peers than adapting to adults’ taste and quality criteria (Löfstedt, 2001; 
Änggård 2005). Studies based on theories from post-structuralism, visual culture, 
and gender studies have also shown the importance of art education as a site to 
explore gender positions, roles, and values, and even though pupils have to orient 
themselves and adapt to discourses in school, picture production can be a way to 
resist and transcend norms via a multitude of expressions and semiotic resources 
(Hellman, 2017; Jönsson, 2010; Lind 2010; Öhman-Gullberg, 2008). At the same 
time, the way art assignments are framed matters for how pupils or students 
position themselves based on gender, and a lack of instruction or an emphasis 
on personal issues and themes can promote gender stereotypical expressions 
(Saar, 2008; Skåreus, 2007; Wikberg 2014). 

The choice of techniques and methods also influences pupils’ storytelling. 
Welwert (2010) argues that pupils become more engaged in their artwork if the 
school includes their experiences of visual culture from outside of school. Working 
with digital storytelling in school can, for example, create a bridge between 
different discursive practices, that is, between the kinds of stories children 
meet in school and those they take part of in their spare time (Klerfelt, 2007). 
However, implementing digital techniques in art education can be difficult due 
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to a lack of material resources, time, and teacher training, as well as traditions 
that emphasise manual techniques (Marner & Örtegren, 2013). Art education is 
often positioned in contrast to so-called theoretical subjects and is seen as a fun, 
less demanding, creative, and different school subject (Pettersson & Åsén, 1989; 
Skolverket, 2015; Wikberg, 2014). According to Addison (2003) there are traces of 
an expressionistic discourse in the subject with a strong focus on activities and 
on making things, combined with an interest in perceptual studies. Atkinson 
(2006) puts forward similar ideas. School art education, in his view, is situated in an 
essentialist, modernist conception of object, artist and practice. This reproduction 
of traditional values and methods is promoted in school by an increasing demand 
for measurable knowledge and measurable results (Hansson-Stenhammar, 2015; 
Saar, 2005). Neo-liberal ideals such as individualism, measurability and effectivity 
challenge creative processes and artistic methods in schools (Hellman, 2017; Lind, 
2010). It can also be difficult to co-operate with other subjects due to the arts being 
marginalised in the school system (Stam, 2016). 

Due to differences in perspectives and delimitations, previous studies of-
fer different views on for example the importance of how art assignments are 
framed or how and to what extent personal experiences should be accommodated 
in the subject. The main contribution of this study is to examine the relationship 
between educational practice and pupils’ storytelling pictures in order to acquire 
knowledge about how norms and values create conditions for storytelling in art 
education. Using Bernstein’s theories can highlight aspects that have not been 
focused on to a large extent in previous research.

Theoretical framework
Bernsteins (2000) theories on social reproduction in education, meaning that 
schools reproduce societal norms and values, constitute the overarching theoretical 
framework of this study. By analysing how different categories, such as school 
subjects or teachers and pupils, are positioned to each other (classification), and who 
controls the social base and instructional discourse (framing) in the classroom, this 
study examines how power and control are distributed in art education. With the 
term pedagogic discourse, it is possible to explore expressions of this distribution 
in the educational setting, including values that permeate and regulate the form 
and content of teaching (Bernstein, 2000). Pedagogies can be more or less visible. In 
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an invisible pedagogy, social rules and criteria are more implicit, making it difficult 
for some pupils to de-code and recognise legitimate knowledge and actions and to 
realise what is expected of them (Bernstein, 1977). Invisible pedagogy is often per-
ceived as progressive and democratic, but it can make pupils vulnerable in the edu-
cational context by requesting their opinions and inner qualities. Bernstein’s (2000) 
theories about the pedagogic device and how discourses are recontextualised into 
school subjects highlights discursive struggles at different levels in the educational 
system concerning knowledge production and its transmission and acquisition. 

This study also uses terms and concepts from pictorial semiotics and narratology 
for picture analysis. Pictures are seen as self-sufficing statements, influenced by 
their time, culture and context. A pictorial semiotic analysis focuses on how 
different signs convey meaning in a picture (Sonesson, 1992) and assumes that our 
understanding of pictures is based on life experiences and that we cannot separate 
what we consider reality from culture (Marner, 1999; Sonesson, 1992). In this study, 
the definition of a story is that it is situated in, and must be understood in light of, 
a specific context or situation when it is told. It is temporal, and one or more events 
is presented in a structured order so that 3) there is a change in the story world 
(real or imagined, remembered, fantastic, etc.) and the story 4) says something 
about how it is to live in this story world as the events take place (Herman, 2009). 

However, pictures do not tell stories in the same way as verbal texts. A still 
picture can, for example, have an implied temporality where the viewer, based on 
information in the picture, visualises a series of events that take place moments 
before or after the frozen moment in the picture (Marner 1999). The subject, the 
person living in the story world, can also be imagined outside the frame of the 
picture. Sonesson (1988) categorises narrativity in pictures as a temporal series 
(moving pictures in films or animations) or presented as a temporal set of static 
pictures united by a common theme (as in comics or graphic novels). Narrativity 
can also be expressed in a multi-phasic picture where several events take place in 
the same picture or in a still picture as an implied temporality. Finally, we have 
the static picture that does not refer to a wider action scheme or series of events.

Method
In this chapter I present the characteristic traits of ethnographic studies, for example, 
that peoples’ actions and statements are studied in a natural environment and are 
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understood as part of a social and cultural context (Hammersley & Atkinson, 2007). 
I present how the study’s empirical material was collected, created, and analysed, 
and I also describe how a pre-study helped me to further define the aim and research 
questions and to examine the applicability of the theory and method. I changed 
my theoretical framework based on experiences from the pre-study, and I also 
improved my method by including sound recordings in the main study. 

Two art teachers and 65 pupils in grade 8 and 9 participate in the study. One 
school is located in a city and the other one in a village. I observed art lessons during 
the 2016/2017 school year following the work with four art assignments where 
pupils produced storytelling pictures. The pupils studied art one lesson per week, 
and the shortest assignment lasted for eight weeks and the longest for 19 weeks. 
A total of 36 lessons were observed. The empirical material consists of classroom 
observations, four interviews with teachers, 15 interviews with pupils, 65 pictures 
produced by pupils, and different documents (instructions, pupils’ reflections, etc.).

Lessons were documented using handwritten notes, sound recordings, and 
photography. In interviews with pupils I used their own pictures to elicit their 
memories, thoughts, and opinions regarding their work. This method is a form 
of photo-elicitation (Rose, 2016), and in the chapter I briefly problematise the 
advantages and disadvantages of working with visual methods in research. I also 
describe how different documents were transcribed, and how the material, written 
and visual, was analysed using thematic analysis and picture-semiotic analysis.

The study follows the Swedish Research Council’s guidelines for good research 
practice (Vetenskapsrådet, 2017). I have also used different strategies presented by 
Creswell and Poth (2018) to ensure the study’s credibility, such as triangulation, 
reflexivity, thick descriptions, and collegial review.

Results
There are two empirical chapters in the thesis. The first one relates to the first 
research question and examines what characterises the production of story telling 
pictures with regards to the form and content of teaching, in other words its 
pedagogic discourse. This chapter presents the results as themes and subthemes, 
and I use Bernstein’s terminology and previous research to interpret classroom 
activities, interviews and documents. The second empirical chapter relates to the 
second and third research question : What do pupils tell in their pictures and how 
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do they do this? How can their storytelling pictures be understood in relation to 
the pedagogic discourse? 

The study follows four art assignments. At one school pupils in grade 8 drew 
surrealistic self-portraits and in grade 9 they paraphrased art works and learned 
about art history. At the other school, grade 8 pupils created movie posters and 
grade 9 pupils were involved in an art-theme project about human rights, were 
they interpreted the theme, learned about modernism, and also exhibited their 
pictures and poems at a local library. In this project the teacher co-operated with 
other school subjects. In the second empirical chapter I present my analysis of 
each art assignment separately, with the pupils’ pictures sorted in categories. I also 
relate the pictures to the pedagogical discourse described in the previous chapter.

The pedagogic discourse
In addressing the first research question, my analysis of the pedagogic discour-
se resulted in four themes : Art as a free and different school subject, To draw well, 
Fostering taste, and self-cultivation, and Identity and autonomy. These themes high-
light what is transferred in the social interaction, including norms and values, 
and that pedagogic discourse creates certain identities in school, that regulate 
what can be said and done, and in what way (Bernstein, 2003). The results show 
that art is strongly classified in relation to other school subjects and that it is 
positioned as a fun, free, creative, and different subject, but not a very important 
subject. There are traces of what Lindgren (2006) calls a normalising discourse 
in the subject, with a focus on fun and pleasurable activities as a counterweight 
to a school context dominated by theoretical knowledge. There is an invisible 
and progressive pedagogy in the subject, which in turn imposes a caring and 
supporting role for the teacher, while the pupil can be seen as someone in need 
of an alternative pedagogy but at the same time is expected to be creative and 
independent. There is a social freedom in the subject, and pupils have some control 
of the instructional discourse. Art education offers a creative space, but the lack 
of clear rules and criteria combined with expectations to take responsibility over 
their own learning process can be challenging for some pupils. At the same time, 
the teachers experience increasing demands of measurability and transparency in 
assessment. A strong focus on grades challenges explorative methods and certain 
content knowledge in the subject that is difficult to measure. Therefore, there is 
an ambiguity among the teachers towards a stronger goal-oriented pedagogy. 
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It is primarily ideas and ideals based in a technical/artisanal tradition and an 
art-psychology tradition that are accentuated in these assignments. I interpret 
this partly as a result of how the content knowledge is presented in the syllabus, 
with an emphasis on picture production and pupils’ personal experiences and 
opinions (Skolverket, 2019). These two traditions are also strongly anchored in 
art education (Pettersson & Åsén; Skolverket, 2015), and values embedded in 
them promote two-dimensional and manually produced art works and reproduce 
a mainly Western art canon.

The themes To draw well and Fostering taste and self-cultivation show how the 
regulative discourse is expressed in the educational context, in other words, the 
expectations regarding social conduct and how pupils should relate to what is 
taught. Pupils are thus fostered by values attached to subject content and methods. 
Technical skills and realism, for example, are highly valued, and as a consequence 
pupils consider tracing and imitating other pictures as cheating. At the same time, 
it is common to use a wide range of pictures or images as inspiration during picture 
production, but different traditions in art gives conflicting signals regarding the 
importance of originality and autonomy, which creates uncertainty among pupils.

Values and ideas stemming from the tradition of art psychology makes the 
teachers view the subject as important for pupil’s emotional development and 
identity formation. Their strong belief that artworks can inspire, challenge, and 
offer pupils an aesthetic experience can be derived from this tradition. Artworks 
are seen as important from a general educational point of view, as well as from a 
technical and artistic perspective. Thus, artworks hold a special position in the 
subject in relation to other pictures, although pictures from popular culture are 
also included. Both the teachers and the pupils reproduce a traditional Western 
canon in these assignments. The teachers say that they find it difficult to choose 
among artists, due to a broadening of the content to be addressed. The pupils, on 
the other hand, tend to reproduce certain content as a result of implicit teacher 
steering and they emphasise what they recognise as the legitimate knowledge, but 
they also have a limited pre-understanding about art and artists.

Art education is considered to offer pupils the possibility to express thoughts, 
opinions and feelings, which is presented in the last theme Identity and autonomy. 
This conception refers to the communicative tradition in the subject, as well as 
its educational goal to foster democratic values. Being able to express opinions 
and values via pictures is believed to be a part of the pupil’s personal development, 
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and the two teachers highlights its importance. Personal development is also 
associated with picture production to a large extent. Both the teachers and 
the pupils appreciate that art education gives room for personal experiences, 
however, there is a difference in how experience is perceived. Pupils believe it to 
be something they have experienced themselves, in real life. The teachers have a 
more complex understanding of experience as something that can for example 
include fictional events or experiences from visual culture.

What do pupils tell in their pictures and how do they do this?
The results show that the pupils had the opportunity to choose for themselves 
what they wanted to tell in the pictures, even if they also needed to adapt to the task 
description. They were only asked to explicitly relate to themselves in one assign-
ment, the surrealistic self-portraits. This is also evident in the choice of motifs. The 
pupils tend to draw objects or persons that are close to them and associated with 
their everyday lives and hobbies, for example computers, footballs, mobile phones, 
animals, and friends. That being said, the portraits are not private in character. 
The analysis show that pupils can choose to distance themselves from the personal 
element in the assignment. Many of them did this by, for example, reproducing 
a composition from an example picture, using humour, or accentuating surrea-
listic or technical aspects of the assignment instead. In the other assignments it 
is more common to depict abstract concepts or phenomena. These can include 
feelings of loneliness, vulnerability, fear of death or larger current themes such 
as war, pollution, inequality, poverty, urbanisation, gender roles and the right to 
love whomever you want. These pictures have a strong link to societal issues, even 
though the assignments differ and regardless of whether the teacher controlled 
the theme of the assignment or not.

All pictures in the study are two-dimensional, and except for one, a digital 
collage, they are all produced by hand using traditional techniques. The pupils 
preferred commonly used techniques, such as drawing with pencils and crayons 
or painting with watercolours, gouache, or acrylic paint. For the digital collage 
the pupil used image-editing software to cut out and assemble digital pictures 
produced by others.

Among the surrealistic self-portraits the majority of pupils chose to imitate a 
mountain landscape found in the example-picture shown by the teacher. I refer to 
these pictures as Reproducing pictures, even though they vary in style and motifs. Some 
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pupils used the landscape as a backdrop in their story while others integrated the 
landscape into their story. One pupil decided to make a symbolic-based picture, still 
reproducing the mountain landscape. Others chose to only adapt to only one orienta-
tion in the assignment : either the surrealistic theme or the self-portrait theme, which 
in the latter case resulted in a picture about interests/hobbies. I call these pictures 
Autonomous pictures, in the sense that they relate more freely to the instructions. 

In the assignment with paraphrases, there is an overarching unifying feature 
in all of the pictures. Even though they differ when it comes to the choice of topic, 
motif, and style, they are all theme-paraphrases. A theme-paraphrase relates 
to a single piece of art and changes its theme, what is being told in the artwork 
(Örtegren, 1992). Usually the pupils placed the central motif in a contemporary 
context or chose to depict an opposite theme to the original theme. Some pupils 
made a humoristic/ironic picture where they transformed the main character, and 
one pupil made a digital collage. Their pictures often have a strong compositional 
likeness with the original artwork, but the connection to the original theme can vary, 
highlighting the difficulty for some pupils to comprehend meaning in artworks.

In the movie poster assignment, the pictures in the first category, Fictitious 
movies, depict very different motifs. They represent genres such as horror/horror 
parody, adventure/action, drama, and science fiction. Many of the pictures have 
symmetrical and static composition. The pupils tend to place the most important 
element in the middle of the picture. They often depict a place, spatiality, or objects 
from the movie. In the category Existing movies, where animated Disney-movies 
and genres such as fantasy and science-fiction are represented, the pictures are 
character-centred. The pictures are very genre specific and can also include 
recognisable logotypes that makes them easy to categorise. These pictures have 
greater variety in composition and perspective in comparison with the posters 
of fictious movies, which I understand as a result of the pupils having a visual 
example to imitate. 

Most of the pupils who worked with the theme of human rights chose to either 
make what I call a Dichotomous picture, where they describe a contradiction, or a 
Symbol-based picture, where they use symbols to depict an abstract phenomenon. 
Many pictures in this class have similar features because a part of the task instruction 
was to find inspiration from modernistic art styles; however, I gathered pictures 
that mainly use a surrealistic manner in one separate category, Surrealistic picture. 
In the category Idiosyncratic picture are pictures that do not fit in any other category. 
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One of these pictures has a decorative motif and expression, while another picture 
is character-centred and aims at evoking the viewers emotions.

To conclude, it is evident that pupils can depict a wide range of topics and issues, 
but there is also an interesting polarity in the visual material. The categories show 
that pupils adapt to explicit criteria and instruction, or what they by other means 
recognise as a valid solution to the task. At the same time the material exhibits a 
diversity of narrative strategies and styles, which suggests that the assignments 
can accommodate the pupils’ original expressions and interpretations. 

How can the pupils’ pictures be understood 
in relation to the pedagogic discourse?
To answer the third research question, the pictures were analysed in relation to 
the themes identified in the previous empirical chapter. The pupils reproduce, 
and sometimes also enhance, certain traditions in art education, which is evident 
in, for example, the choice of technique, motif, and artistry to be inspired by. It is 
primarily a technical/artisan tradition and ideas and beliefs from the tradition of 
art-psychology that are accentuated in these assignments.

Many pupils tend to focus on concrete learning goals and criteria. Sometimes 
they misinterpret instructions in an instrumental manner, leading to a stronger 
emphasis on certain aspects of the task. My understanding is that pupils are 
strategic when it comes to grades, and the weak classification and framing of the 
assignments creates an insecurity among pupils that promotes the reproduction 
of traditional motifs and techniques. One example of this is the obvious repro-
duction of the mountain landscape among the surrealistic self-portraits. Many of 
the pupils who worked with movie posters also prioritised the picture over the title 
and other text elements, even though the importance of the layout of all elements 
of the poster was stressed in the task description. Other examples are that pupils 
chose to work with manual techniques and made two-dimensional pictures even 
when the assignment did not require them to do so, or that ambitious pupils 
readily imitated other pictures in order to better succeed with their own. With 
the movie-poster assignment, this was mainly done by girls. The visual example 
created frames (qualitative criteria) and offered a visual template to copy, which 
made the picture production easier. This is a strong motivating factor because the 
pupils believe that technical skill is rewarded in the subject.

The weak classification and framing of the assignments create a freedom 
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that can be challenging for some pupils. When working with the surrealistic 
self-portraits, three boys who made reproducing pictures chose to tone down 
the assignment’s technical demands and connection to art history in favour of 
a humoristic expression where they instead found inspiration from each other, 
from games, and from commercials. In my analysis, I note that these pictures have 
interesting narrative qualities, but they do not demonstrate the qualities asked for 
by the teacher. My interpretation is that pupils who for different reasons cannot 
decode recognition rules and realisation rules in the subject will find it difficult to 
achieve the requested goals, even with the use of visual examples to guide them.

The theme Fostering taste and self-cultivation highlights tensions between how 
artworks and pictures from popular culture should be used in art education. Becau-
se popular culture is more closely connected to pupils’ interests than art, teachers 
tend to welcome such culture as a means to engage pupils. Many of the pictures 
analysed here are also influenced by popular culture. The pupils were inspired by 
popular genres and story worlds and they looked for inspiration on the Internet. 
At the same time traditional artworks are highly valued in art education, especially 
by teachers. The reproduction of an art canon is, however, not only a result of 
teacher selection, and freedom of choice can lead to an even stronger reproduction 
of traditional values than the teacher had in mind. When pupils in grade 9 got to 
choose the artworks to paraphrase themselves, none chose a female artist, nor a 
contemporary artist. 

In the art-theme assignment, many pupils focused on the working title “What’s 
the difference” and the theme about human rights and made a dichotomic picture 
or chose to approach difficult and abstract issues by simplifying them with the use 
of symbols. In some cases, these pictures cement rather than problematise certain 
beliefs, for example, by depicting Sweden and Africa in a stereotypical way. The 
project did give pupils opportunity to express experiences and opinions, but their 
preunderstandings were not necessarily being challenged.

To summarise, insecurity and a strong focus on grades among pupils lead 
to the reproduction of traditional norms and values in the subject, and some-
times to instrumental interpretations of art assignments. The pupil then risks 
missing out on more complex content knowledge, such as communicative aims 
or desired problematisation and critical analysis. Both explicit and implicit ste-
ering is important for how pupils interpret the aim of the assignment. Out of 
these two, I emphasise implicit steering because it is part of the invisible pedagogy 
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and is therefore more difficult for pupils to recognise. No steering at all, meaning 
generous freedom, can also lead to a strong reproduction of traditional motifs, 
techniques and values, because pupils tend to rely on what is familiar and known 
unless the teacher actively regulates them through stronger framing.

Discussion
In the last chapter the results are summarised, and then some aspects I find 
interesting in relation to the results are discussed. These aspects are also linked 
to Bernstein’s (2000) concept of pedagogic device and how pedagogic discourse is 
structured at different educational levels, thus deepening the understanding of 
how classroom practice relates to an overarching ideology concerning education 
and school. The chapter ends with some suggestions for further studies and a 
concluding reflection.

The first aspect discussed is the consequences of art educations marginalised 
position in the school system and how art is affected through management by 
objectives. I begin at the field of knowledge production and argue that art edu-
cation is experiencing a regionalisation of knowledge (Bernstein, 2000), that is, a 
weakening of classification, at two levels : in the disciplines that recontextualise 
into art education (field of production) and within the subject itself because it has 
expanded its knowledge base (field of recontextualisation). This creates a discursive 
struggle concerning the selection of content knowledge and which subjects or 
discourses to promote. Due to academisation and an increased conformity of 
school subjects, art education has to adapt to other school subjects’ knowledge 
structures, at least at a rhetorical level in the syllabus, but this inevitably influ-
ences classroom practice. A weakening of classification means that the subject 
gets a less specialised voice and identity (Bernstein, 2000). One way to understand 
teachers’ emphasis on traditional techniques and methods is that they want to pro-
tect what they consider to be indispensable elements of art education. Resistance 
towards ,for example, digital techniques is, as I understand it, not primarily due 
to a conservative conception about art education, but rather is the result of the 
subject being marginalised in school.

Secondly, I discuss views on knowledge and self-cultivation in relation to art 
education. The impact of neoliberal ideals in the subject surprised me, meaning 
that art education to a great extent is influenced by demands on measurability 
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and a focus on performance and individualism. I find that the teachers question 
the discourse to a larger degree than pupils. They can see both advantages and 
disadvantages with, for example, well-defined learning goals and transparency 
in grading, but they also want to give pupils space for creative thoughts and their 
own ideas. In an effort to adapt to the demands of measurable goals without 
losing sight of the long-term goals in the subject, such as self-cultivating 
goals, teachers design assignments that include goals that are both easy and 
hard to measure. Pupils, on the other hand, find the neoliberal discourse to be 
more given in school, and they tend to emphasise goals that are concrete, for 
example, goals concerning technical skills rather than process-oriented goals. 
Thus, the principle of management by objectives in school can lead to a strong 
reproduction in art education, but for different reasons. Ambitious and strate-
gic pupils try to decode the most important aspect in each assignment, in order 
to get a higher grade, while insecure pupils might interpret instruction in an 
instrumental way, might regard tips and advice as rules, and might feel uncertain 
on how to use other pictures as examples for imitation and/or copying. The 
invisible pedagogy in art creates a space where pupils can negotiate control of 
the instructional discourse, but it also makes the implicit steering important 
for the results of the assign ments. There is a didactic potential in some free-
dom for pupils. But handing over control of, for example, selection of content 
or materials can also be risky, and the pupil might cast aside certain content 
knowledge. Such an individualism, in line with a neoliberal notion of individual 
responsibility, disfavours some pupils. There are examples in the study showing 
how pupils detect subtle signals in the educational setting, but also examples of 
pupils who find implicit steering difficult to register. This calls for reflections 
regarding the invisible pedagogy in the subject.

Regarding measurable goals, previous research also highlights the difficulty of 
working with artistic methods in schools (Hansson Stenhammar, 2017; Widén, 
2016). The demand for well-defined knowledge goals challenges a basic core in 
art education, namely the ambition to work in creative and open-ended learning 
processes. Atkinson (2017) argues that an aesthetic process carries with it a force of 
becoming, a possibility to think about things that are not yet, things that becomes. 
But these processes are challenging for teachers. One conclusion based on my 
results is that an increased focus on measurable goals and performance leads to a 
narrower conception of knowledge in school.
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Another aspect I discuss is personal development and reproduction in art 
education. Even though personal development is not mentioned in the latest 
syllabus (Skolverket, 2019), working with storytelling pictures is considered 
important for the pupils’ personal and emotional development and identity 
formation. This relates back to both democratic objectives and the tradition of 
art-psychology. The teachers also highlight the significance of developing com-
municative skills, but I find that values related to personal development coincide 
with the regulative discourse in the subject and therefor are seen as natural and 
avoids problematisation. The results also show that personal development to a 
large degree is associated with picture production, and this is why techniques, 
materials, and skills are emphasised in art education. According to Atkinson (2006) 
there is a reasonable rationale behind this, because art teachers believe that pupils 
need technical skills in order have a personal response in artistic inquiries and to 
develop personal expression, which is seen as one of the most important goals 
with art education. However, personal expression is also often associated with 
terms such as uniqueness, authenticity and originality, in other words a modernist 
discourse on art (Atkinson, 2006). Atkinson questions the value of such concep-
tions, given that artists and scholars today have abandoned that kind of essentialist 
view of personal expression in favour of a more complex and fluid understanding 
of self or of what is personal. In relation to this, the art canon at both schools 
raises questions regarding pupils’ ability to appropriate artwork. Wikberg (2014) 
has shown that an individual-oriented discourse on art (that emphasises creati-
vity, emotions, and personal expression), with modernistic overtones, is a mainly 
feminine discourse. This can make it hard for boys to approach assignments, but 
at the same time the art canon, represented by predominately male artists, can 
make it difficult for girls to position themselves in relation to themes and motifs 
in the artwork. That being said, working with paraphrases did offer pupils an 
opportunity to criticise and discuss issues. However, in school pupils are primarily 
concerned with solving tasks, and the engaging encounter with art works that 
teachers hope for can be difficult to achieve in a school context. The results from 
this study show that it is challenging to strive for personal development, although 
not impossible. However, when teachers emphasise picture production and tech-
nical skill certain values are also emphasised. This does not mean that teachers 
have to abandon traditional practices, but I agree with Atkinson’s (2006) argument 
that it is important to understand their respective ontological and epistemological 
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origins so that we can adapt, accommodate, and transform these practices to fit in 
a contemporary context.

The fourth aspect in my discussion relates to how teachers and pupils negotiate 
power and control in the classroom. People are part of discourses, meaning they 
can also change them and resist them. For Bernstein (2000), education is not only 
about reproduction, the school is also a site for exploration and wonder. The 
results also show that teachers and pupils both reproduce and construct what is 
taught in the subject. Pupils can for example oppose norms in the subject, ex-
pressed for example as a resistance toward theoretical elements or by avoiding 
certain prescribed themes or methods. They can also negotiate pacing and make 
decisions regarding their picture or process based on their own interests and 
preferences rather than formal requirements. Because the teachers are already 
in a position of power over the pupils, it was harder to detect how they express 
resistance. However, in a wider educational perspective, teachers, like pupils, are 
a part of the school structure. In relation to the school system they too negotiate 
space. When they, for example, try to tone down art as a fun and different school 
subject through a stronger framing, they challenge pupils’ perceptions on art 
education. This is a form of resistance towards pupils. The emphasis on traditional 
techniques, materials, and slow processes can, on the other hand, be understood 
as a resistance towards a perceived pressure from the outside, as a way to protect 
the core of the subject, not only in regard to measurable knowledge, but also 
regarding the materiality and tacit knowledge in the subject. However, these two 
strategies are not compatible, because an emphasis on traditional practices and 
techniques confirms pupils’ conception of art as fun and different. This creates 
a dilemma for teachers.

Finally, I discuss and problematise storytelling and picture production in art 
education, a topic central to the thesis. There are two components of interest, 
namely the position and significance of storytelling in the four assignments and 
how teachers and pupils relate to stories about personal experiences in school. In 
these assignments I find that aspects of picture production and other learning 
goals, for example, art history, tend to overshadow knowledge on storytelling 
and narrativity in pictures. I understand this as a consequence of the difficulty in 
covering all content matter in the amount of time allocated, but also of the notion 
that pupils need basic skills in picture production in order to express themselves. 
Story telling can be perceived as a less media-specific knowledge, as something that 
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other school subjects can cover. However, I argue that by focusing on narrative 
features in pictures, pupils can learn to notice specific characteristics in visual 
stories. Because they often consume visual stories in their spare time, this will 
probably be of interest to them. An emphasis on narrativity also reinforces the 
communicative discourse in the subject and challenges pupils’ perceptions about 
the importance of learning to draw well in art education. This does not mean that 
the choice of technique or how well one applies the technique is less important. 
The difference is that technique is subordinate to what the picture is meant to 
convey, and also that what counts as quality in a picture depends on the context. 
This opens up for a wider variety in choice of techniques, but it also helps pupils 
to develop an understanding that visual meaning is context dependent.

As for storytelling of personal experiences, both teachers and pupils have a 
positive approach towards personal engagement and personal expression in art 
education. As I have already mentioned, this discourse is not questioned in the 
subject, but that does not mean that all pupils want to be personal in their pictures. 
They use different strategies to handle this expectation, and they can, for example, 
use humour or emphasise other aspects in the assignment. In the interviews 
both teachers and pupils problematised being personal or being private, which I 
interpret as them being aware of ethical dimensions regarding integrity in a school 
setting. An interesting finding was that some pupils have a different understanding 
than the teachers of what constitutes an experience. They perceive it as something 
concrete, an everyday event that they have personally experienced, while teachers 
have a more complex understanding. The teachers regard experiences from visual 
culture, for example fiction, as valid as real-life experiences. This calls for further 
problematisation of the term. I also discuss how different experiences are expressed 
in the pupils’ pictures. The results show that pupils can refer to a wide range of 
topics in their pictures. They primarily express experiences on the content level, 
by what is said in the picture rather than how it is told. An emphasis on traditional 
manual techniques makes it difficult for pupils to express their experiences of, for 
example, digital media. I argue that by promoting the communicative tradition in 
the subject, values based in a modernistic discourse are toned down in favour for a 
more exploratory approach to visual storytelling in art education.
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Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Frida Marklund, doktorand
Telefon: 090-786 65 79. Mobil: 073-810 17 71
E-post: frida.marklund@umu.se

Information om forskningsstudie

Hej!
Jag heter Frida Marklund och är doktorand i Pedagogiskt arbete vid Umeå 
 universitet. Jag forskar om hur lärare och elever arbetar med berättande bilder i 
bildämnet. Under det kommande läsåret kommer jag att besöka din bildunder-
visning vid olika tillfällen för att observera lektioner, intervjua och samtala med 
dig och dina elever, samt dokumentera elevernas bildarbeten. Jag kommer även 
spela in ljud och fotografera undervisningssituationer, dock kommer inga foto-
grafier eller personliga uppgifter publiceras som kan avslöja någon deltagares 
identitet. Fotografier och ljudinspelningar är främst ett komplement till observa-
tionsanteckningarna, exempelvis för att kunna återge dialoger ordagrant. Foto-
grafierna kan även användas som minnesstöd i intervjuer, men är inte tänkta att 
visas i publikationen. I de fall fotografierna visar något av hög relevans för studien 
kan de ingå i analysen, men kommer då bearbetas, exempelvis tecknas av och 
förenklas, för att på så vis skydda deltagarnas identitet. Innan studien genom-
förs kommer jag att söka godkännande av dig, din rektor, dina elever och elevers 
vårdnadshavare (för de elever som är under 15 år). Jag behöver även ditt skriftliga 
samtycke för att kunna använda det material som samlas in i min framtida for-
skning. Studien ligger till grund för en monografi som beräknas vara klar hösten 
2019. Materialet kan även ligga till grund för vetenskapliga artiklar.

Varför görs studien?
I samband med den senaste läroplansreformen, Lgr 11, reviderades kursplanen 
i bild. Idag är framställning av berättande bilder framskrivet som ett centralt 
innehåll i ämnet och eleverna ska kunna framställa berättande bilder om egna er-
farenheter, åsikter och upplevelser. Då berättande bilder inte har skrivits fram så 
tydligt i tidigare kursplaner är det viktigt att studera hur lärare och elever arbetar 
med detta. Bild är även ett ämne i skolan som det gjorts få studier om. Ytterligare 
forskning blir därför viktiga bidrag i ämnets utveckling. 

Etiska riktlinjer
Studien följer Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed. Det innebär att 
alla deltagare har informerats om projektet, dess syfte och metoder och att delt-
agande i studien är frivilligt. Allt material i studien behandlas konfidentiellt, med 
andra ord kommer det inte att gå att identifiera deltagarna för en utomstående 
och jag kommer i största möjliga mån värna deltagarnas integritet. Som deltagare 
kan man också när som helst välja att inte längre delta, även om man tidigare 
tackat ja. 

Vid frågor
Om du vill veta mer om studien och dess genomförande är du välkommen att 
kontakta mig per telefon eller mail så berättar jag mer. Mina handledare är Eva 
Skåreus, lektor och biträdande prefekt vid Institutionen för estetiska ämnen, 
och Per-Olof Erixon, professor i Pedagogiskt arbete och dekan för Humanistiska 
fakulteten vid Umeå universitet.

Vänliga hälsningar,

Frida Marklund

Bilaga 1
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Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Frida Marklund, doktorand
Telefon: 090-786 65 79. Mobil: 073-810 17 71
E-post: frida.marklund@umu.se

Lämna samtycke
Skriv under blanketten och lämna till mig. Spara gärna informationsbrevet med 
mina kontaktuppgifter, så är det enkelt att kontakta mig om du har några frågor 
framöver. Tack på förhand!

Svarsblankett
Jag har tagit del av informationen om Frida Marklunds forskningsstudie kring 
berättande bilder i bildämnet, samt dess etiska riktlinjer, och godkänner att delta 
i studien.

Datum: ...................................

Namnteckning: .................................................................................................

Namnförtydligande: ..........................................................................................

Bilaga 1 fortsättning
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Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Frida Marklund, doktorand
Telefon: 090-786 65 79. Mobil: 073-810 17 71
E-post: frida.marklund@umu.se

Information om forskningsstudie

Hej!
Jag heter Frida Marklund och är doktorand i Pedagogiskt arbete vid Umeå 
 universitet. Jag forskar om hur lärare och elever arbetar med berättande bilder i 
bildämnet. Under det kommande läsåret kommer jag att besöka ditt barns bildun-
dervisning vid olika tillfällen för att observera lektioner, intervjua och samtala 
med bildläraren och elever, samt dokumentera elevers bildarbeten. Jag kommer 
även spela in ljud och fotografera undervisningssituationer, dock kommer inga 
fotografier eller personliga uppgifter publiceras som kan avslöja någon delt-
agares identitet. Fotografier och ljudinspelningar är främst ett komplement till 
observationsanteckningarna, exempelvis för att kunna återge dialoger ordagrant. 
Fotografierna kan även användas som minnesstöd i intervjuer, men är inte tänk-
ta att visas i publikationen. I de fall fotografierna visar något av hög relevans för 
studien kan de ingå i analysen, men kommer då bearbetas, exempelvis tecknas 
av och förenklas, för att på så vis skydda deltagarnas identitet. Rektor, lärare och 
elever har godkänt att jag genomför undersökningen, men då ditt barn är under 
15 år behöver jag även ditt skriftliga samtycke för att få använda det material som 
samlas in i min framtida forskning. Studien ligger till grund för en monografi som 
beräknas vara klar hösten 2019. Materialet kan även ligga till grund för veten-
skapliga artiklar.

Varför görs studien?
I samband med den senaste läroplansreformen, Lgr 11, reviderades kursplanen 
i bild. Idag är framställning av berättande bilder framskrivet som ett centralt 
innehåll i ämnet och eleverna ska kunna framställa berättande bilder om egna er-
farenheter, åsikter och upplevelser. Då berättande bilder inte har skrivits fram så 
tydligt i tidigare kursplaner är det viktigt att studera hur lärare och elever arbetar 
med detta. Bild är även ett ämne i skolan som det gjorts få studier om. Ytterligare 
forskning blir därför viktiga bidrag i ämnets utveckling. 

Etiska riktlinjer
Studien följer Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed. Det innebär att 
alla deltagare har informerats om projektet, dess syfte och metoder och att delt-
agande i studien är frivilligt. Allt material i studien behandlas konfidentiellt, med 
andra ord kommer det inte att gå att identifiera deltagarna för en utomstående 
och jag kommer i största möjliga mån värna deltagarnas integritet. Som deltagare 
kan man också när som helst välja att inte längre delta, även om man tidigare 
tackat ja. 

Vid frågor
Om du vill veta mer om studien och dess genomförande är du välkommen att 
kontakta mig per telefon eller mail så berättar jag mer. Mina handledare är Eva 
Skåreus, lektor och biträdande prefekt vid Institutionen för estetiska ämnen, 
och Per-Olof Erixon, professor i Pedagogiskt arbete och dekan för Humanistiska 
fakulteten vid Umeå universitet.

Vänliga hälsningar,

Frida Marklund

Bilaga 2
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Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Frida Marklund, doktorand
Telefon: 090-786 65 79. Mobil: 073-810 17 71
E-post: frida.marklund@umu.se

Lämna samtycke
Skriv under blanketten och sänd åter i det medföljande frankerade kuvertet. 
Spara gärna informationsbrevet med mina kontaktuppgifter, så är det enkelt att 
kontakta mig om du har några frågor framöver. 
Tack på förhand!

Svarsblankett
Jag har tagit del av informationen om Frida Marklunds forskningsstudie kring 
berättande bilder i bildämnet, samt dess etiska riktlinjer, och godkänner att mitt 
barn deltar i studien.

Datum: ...................................

Elevens namn: ..................................................................................................

Klass: .........  Skola: ...........................................................................................

Namnteckning: .................................................................................................

Namnförtydligande: ..........................................................................................

Bilaga 2 fortsättning
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Intervjuguide, lärare

Inledande frågor Ålder, utbildningsbakgrund, antal år i yrket

Hur ser den nuvarande tjänsten ut? Antal elever/klasser?

Bilduppgift: X
(Gemensamma frågor,

Hur kom du på uppgiften?

Vad är syftet med uppgiften och hur har du tänkt kring planeringen?

Vilket/vilka mål är viktigast i arbetet tycker du?

Hur skulle du beskriva elevernas arbetsprocess (tempo, inspirationskällor, 
grad av engagemang, självständighet, förståelse osv)?

Hur har du tänkt kring examinationsformen?

Vad tittar du på när du bedömer och betygsätter arbetet?

Är det något särskilt du har lagt märke till/tänkt på nu när du har sett 
de bilder som eleverna har framställt (teman, motiv, tekniskt utförande, 
grad av måluppfyllelse, annat)?

Vad har varit svårt/utmanande i arbetet med den här uppgiften?

Vad har varit mest givande?

Något annat du har tänkt på?

Berättande bilder Det här temat är ett exempel på hur du arbetar med berättande 
bilder, kan du nämna andra exempel från din undervisning?

Vad skiljer berättande bilder från andra bilder i bildämnet?

Vad tycker du att eleverna lär sig genom att framställa berättande bilder?

I kursplanen knyts berättande bilder till elevens egen person, hur tänker 
du kring det (fördelar/nackdelar, hur hanterar du detta i undervisningen)?

Vilka teman/frågor brukar du behandla och vilka brukar du undvika 
(och varför)?

Hur tycker du att eleverna förhåller sig till att berätta om egna 
erfarenheter, åsikter och upplevelser i bild?

Vad tycker du är skillnaden mellan att berätta något i bild/bilder, 
jämfört med att berätta med ord?

Bildämnet och 
kursplanen i bild

Tycker du att bildämnet har förändrats under din tid som bildlärare? 
Om ja, på vilket sätt?

Vad tycker du om den nya kursplanen i bild jämfört med den föregående?

Hur påverkas din undervisning av förändringar i kursplanens formuleringar?

Hur påverkas din undervisning av det nya betygssystemet?

Arbetar du mer eller mindre med berättande bilder nu än du gjorde 
med tidigare kursplaner?

Vad i bildämnet skulle du vilja arbeta mer med om det fanns tid/resurser?

Bilaga 3
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Intervjuguide, elever

Bilden och bildarbetet Vad tyckte du om den här uppgiften?

Vad uppfattar du att den här uppgiften gick ut på (syfte)?

Kan du berätta lite om din bild: vad föreställer den och vad 
du ville berätta med den?

Hur fick du idén till just den här bilden (inspirationskällor, ramar för uppgiften)?

Hur har du byggt upp bilden (komposition, val av motiv, teknik)? 
Var det något som var särskilt svårt/utmanande i det här arbetet? 
Är det något som du är särskilt nöjd med?

Är det något du är missnöjd med?

Hur upplevde du arbetsprocessen (komma igång, skissa, färdigställa, redovisa)?

Hade du velat att uppgiften såg annorlunda ut på något vis?

Vad tycker du att du har lärt dig av arbetet?

Vad uppfattade du som viktigast att fokusera på i uppgiften?

Vad tänkte du på när du såg dina klasskamraters bilder vid redovisningen?

Vad tror du att läraren tittar på när hon ska bedöma och betygsätta arbetet?

Bildämnet Vad betyder bildämnet för dig?

Är bild ett viktigt ämne i skolan? Varför då?

Berättande bilder Vad tror du att berättande bilder är för slags bilder? Vad associerar du till?

Vad tycker du är skillnaden mellan att berätta något i bild/bilder, 
jämfört med att berätta med ord?

I bildämnet ska ni få göra berättande bilder om egna erfarenheter, 
åsikter och upplevelser, vad tycker du om det (fördelar/nackdelar)?

Bilaga 4
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