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Sammanfattning 
Med denna uppsats vill jag komma till någon slutsats om vad meningsfull bildundervisning 
är. Jag menar att detta bör diskuteras i förhållande till skolans demokratiuppdrag. Genom 
skrivprocessen har jag gjort vägningar mellan olika perspektiv, men velat lägga eftertrycket 
på elevperspektivet. 

Via en litteraturstudie undersöker jag tre olika forskningsperspektiv på 
bildkommunikation. Bildsemiotiken, som studerar bilden som tecken, fokuserar därmed på 
bilden i sig. Inom visuell kultur ägnar man sig åt hur det visuella formar vår förståelse av oss 
själva och världen. Betraktaren, eller seendet, står i centrum. Det jag har tagit upp om 
estetiska uttrycksformer handlar om hur människan genom att skapa t.ex. bilder kan 
symbolisera känslor och drifter och nå en bättre förståelse av sig själv. 

Resultatet av de sju elevintervjuerna analyserar jag mot bakgrund av de ovan nämnda 
teorierna. Vissa av eleverna visar en outtalad förståelse för bildsemiotiska begrepp, men det 
finns svårigheter i att beskriva en bilds innehåll. Några ungdomar gör kommentarer kring 
reklamaffischer, men menar att de inte egentligen lägger märke till reklamen. Flertalet av de 
intervjuade lägger ut bilder på internet, i många fall för att uttrycka sin identitet eller för att 
kommunicera med sina vänner.  

Jag diskuterar kring syfte, innehåll och metod i en meningsfull bildundervisning. Syftet 
bör vara att utveckla elevens självkännedom och sociala färdigheter, plus att utveckla elevens 
förmåga att analysera och tolka det visuella. Jag menar att abstrakta teorier som bildsemiotik 
och visuell kultur bör presenteras för eleverna via bilder och fenomen som finns i deras 
närhet, eftersom de förmodligen inte är direkt intresserade av bildanalys. 
Undervisningsinnehållet bör vara baserat på elevernas tankar, känslor, intressen och 
erfarenheter, t.ex. bör eleverna ges tillfälle att bearbeta frågor om den egna identiteten. 
Lämpliga undervisningsmetoder anser jag vara sådana som är projektorienterade, 
samarbetsinriktade och temafria. Tanken med detta är att lärandet blir som mest meningsfullt 
när eleven får sätta sina egna mål, samt att eleven har ett socialt behov som bildämnet kunde 
tillgodose bättre. 
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Inledning 
Eftersom jag aldrig har skrivit något av denna omfattning tidigare och eftersom jag kanske 
aldrig kommer att göra det igen, så är ambitionsnivån hög inför denna uppsats. Jag vill skriva 
om något som känns personligt – högre än så; jag vill sammanfatta allt som känns viktigt för 
mig, jag vill skriva om vad som gör livet meningsfullt. Tyvärr begränsas jag av 
omständigheten att jag skriver ett examensarbete inom lärarutbildningen. Eftersom lärarens 
liv består av undervisning inskränker jag mig till att utreda frågan: Vad är meningsfull 
undervisning? Jag laborerar nedan med denna fråga utifrån mina egna erfarenheter av 
undervisning. Jag är elev, lärarstudent, lärare, filosof och bildestet, men påklistrar mig 
etiketterna motvilligt. Helst vill jag bara vara människa. 

Mitt val att utbilda mig till lärare har naturligtvis färgats av min egen skolgång. Överlag 
upplevde jag teorisalarna i skolan som fängelseceller och den information som förmedlades 
innanför deras låsta dörrar som meningslös. Jag tyckte om att skriva noveller på svenskan, att 
sy lapptäcken på slöjden och att rita blyertsteckningar med nervös linjeföring på bilden. 
Ibland kunde jag offentligt ifrågasätta saker, som varför vi måste veta hur många skal en 
järnatom har. I grunden var det ändå min respekt för auktoriteter, den i kombination med mitt 
goda närminne, som garanterade mig hyfsade avgångsbetyg. Jag valde att utbilda mig till 
lärare eftersom jag var övertygad om att allt det där kunde göras bättre. Det måste göras 
bättre. Om det var jag som var lärare så skulle jag förstå vad eleverna ville göra i skolan, och 
vi skulle göra det. Betygen fanns inte med i ekvationen. 

Under min tid på lärarutbildningen har jag noggrant vaktat mitt elevperspektiv och 
noggrant noterat hur lärarperspektivet yttrar sig. Lärarstudenter klagar ofta på att 
föreläsningarna är tråkiga och att de får för mycket hemuppgifter. Jag föreställer mig dem i 
framtiden. Där står de och orerar om grammatik i åttio minuter och delar ut digra läxbuntar. 
De klagar över att eleverna är lata och ansvarslösa som inte tar tag i sina studier. Kanske är 
det jag som står där och orerar om grammatik, eller snarare om Kants kategoriska imperativ 
eftersom jag är filosof. Vad är det som händer med alla ens goda lärarföresatser? Man 
glömmer bort att byta perspektiv. Man glömmer bort att ens perspektiv förändras tillsammans 
med omständigheterna i ens tillvaro. Från elev till lärare. Denna uppsats vill jag skriva som en 
vägning av perspektiv med tyngdpunkten på elevperspektivet. 

Som lärarstudent, inne i mitt förlängda elevperspektiv, och med en ambition att åtminstone 
teoretiskt ifrågasätta auktoriteter, har jag märkt att jag förväntas vara intresserad av hur man 
utvärderar att ett mål har uppnåtts, t.ex. hur man sätter betyg. Däremot har utbildningen sällan 
gått ut på att jag ska sätta mina egna mål. Men det kanske är självklart att utbildningen inte 
kan handla om mina egna målsättningar? Jag har ju redan valt att bli lärare. Det måste räcka 
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med denna valfrihet. Vad skulle hända om alla lärarstudenter började välja sina egna böcker 
och hålla sina egna föreläsningar? Ännu värre: Vad skulle hända om de inte alls läste några 
böcker eller höll några föreläsningar? Och det är väl självklart att jag inte får sätta målen för 
undervisningen i skolan! Undervisningen är ju grunden för elevernas framtid. Eller vänta, det 
handlar faktiskt om samhällets framtid och därför får inte heller eleverna sätta målen! Någon 
annan måste göra det. Någon som vet vad som är bäst för samhället. Någon som vet bättre än 
eleverna själva vad de måste kunna. Nej, som de retoriska frågorna antyder: Jag tycker inte att 
det är självklart varför inte var och en kan få sätta sina egna undervisningsmål. Och ja, jag 
gillar det lilla jag har läst om Dewey: 
 

I John Deweys filosofi är grundläggande element tankefriheten, yttrandefriheten 
och friheten att handla. Människan är en varelse som har förmågan och viljan att 
handla utifrån inre föreställningar, att förverkliga av henne själv uppställda mål, 
menar Dewey. Pedagogikens främsta uppgift är därför att bidra till att utveckla 
det avsiktsorienterade handlandet, träna förmågan att ställa upp mål för det egna 
handlandet, att söka medlen för dessa måls förverkligande och att kunna bedöma 
konsekvenserna av en medveten handling. Men, och det är viktigt, målen måste 
vara individuella, medlen temporära, anpassade till det specifika målet och 
situationen och handlingen måste få möjlighet att verkställas om 
bildningsprocessen ska äga rum. Centralt fastställda mål och medel som inte kan 
utformas och anpassas till det temporära syftet är inget annat än hinder för en 
sådan bildningsprocess. En lärare som är uppbunden av läroplansmål, 
kursplanemål och betygskriterier kommer att få stora svårigheter att stödja en 
elevs kunskapsprocess, om vi ska tro Dewey. (Sundgren, 2005:3). 
 

Skolan har ett demokratiuppdrag. Den ska fostra demokratiska medborgare. Det tycker jag 
är bra, förutsatt att en demokratisk medborgare är en person som kan tänka och handla 
självständigt utan att skada andra. Undervisning som frambringar sådana individer är 
meningsfull undervisning, objektivt sett. Samhället behöver fler sådana människor. Att 
undervisningen är meningsfull ur samhällets perspektiv behöver dock inte medföra att den 
upplevs som meningsfull av eleverna. Hur ser undervisning ut som är meningsfull för både 
individen och samhället? 

Jag tror alltså att poängen finns i undervisning som bygger på egna målsättningar och 
intressen. Som elev tyckte jag om att skriva noveller, teckna och slöjda. Den gemensamma 
nämnaren här är uttrycksfriheten. Jag kunde ha mina egna idéer om produkten och vägen dit 
och jag hade möjlighet att berätta något utifrån mig själv. 

Det var roligare med bild på gymnasiet än på högstadiet. På gymnasiet fick jag ökad 
rörelsefrihet utöver uttrycksfriheten. Jag hade mandat att själv avgöra när jag behövde ta rast, 
var jag kunde hämta inspiration eller ställa upp ett staffli. Undervisningen började likna en 
självvald aktivitet, någonting meningsfullt, även om uppgifterna alltid var givna. Det borde 
vara lätt att uppnå hjälpligt meningsfull undervisning inom bildämnet, eftersom ämnet 
inrymmer idén om den konstnärliga friheten. Trots att uppgifterna är givna innebär det sällan 
att det finns en lösning som är rätt. Varje elev förväntas komma med en egen lösning. Detta 
leder inte nödvändigtvis till självständigt tänkande och handlande, men jag anser att 
möjligheterna är goda.  

En annan potential i bildundervisning har att göra med bildens kommunikativa 
egenskaper. Bilder är språk. De kommunicerar saker till mig: stämningar, idéer, inspiration 
m.m., och jag använder bilder för att uttrycka mina tankar och känslor. Bilder fungerar 
ungefär som ord och satser. Språkbehärskande är meningsfullt, särskilt om det gäller ett språk 
som man kan ha stor nytta av. I ett samhälle där läsandet minskar medan bildtätheten ökar, 
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blir det en demokratisk fråga att kunna ”läsa” och ”skriva” bilder. Det blir en fråga om att 
kunna delta i det offentliga bildsamtalet. 

För att ytterligare begränsa syftet med denna uppsats väljer jag att behandla frågan om vad 
som är meningsfull bildundervisning. Jag gör detta utifrån premisserna att det är meningsfullt 
att se bilder som språk, att förståelsen för elevens perspektiv bör vara centralt i 
bildundervisningen och att allt detta bör diskuteras i förhållande till skolans 
demokratiuppdrag.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att diskutera vad meningsfull bildundervisning är. Jag vill närma 
mig detta syfte genom att sammanväga svaren på följande frågor: 

1) Vad är bildkommunikation? 
2) Hur förstår ungdomar bildkommunikation? 
3) Hur förstår ungdomar sin delaktighet i bildkommunikationen? 
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Metod 
Jag har arbetat hermeneutiskt inriktat i denna undersökning, d.v.s. jag har arbetat med att 
tolka texter. Med Christer Stensmos (2002) ord innebär tolkning att man ”söker tydliggöra 
något som inte är omedelbart uppenbart i det upplevda/ erfarna och att man söker sätta in det i 
ett sammanhang, en kontext” (sid. 110). Genom att studera utskrifter av de intervjuer jag 
genomfört har jag försökt komma åt de funktioner som bildkommunikation fyller i några 
ungdomars livsvärldar, samt vilka uppfattningar ungdomarna har om sin delaktighet i 
bildkommunikationen. I enlighet med Bo Johanssons och Per Olof Svedners (2006) 
rekommendationer, har jag presenterat intervjuerna i form av tematiskt strukturerade resultat.  

Jag har satt in intervjuresultaten i ett sammanhang, på så sätt att jag har sökt relatera dem 
till den skola som ungdomarna går på och det bildsamhälle som de lever i. Min beskrivning av 
skolan grundar sig på osystematiserade erfarenheter och anteckningar som jag har samlat på 
mig då jag har vistats där. Jag har även beaktat vad ungdomarna har sagt om skolan under 
intervjuerna. För att få en inblick i det bildsamhälle som ungdomarna lever i, har jag besökt 
geografiska och virtuella platser som ungdomarna har hänvisat mig till, samt läst något av vad 
teorin säger om dagens samhälle. 

För att få en överblick över området bildkommunikation – ungdomar – delaktighet, har jag 
företagit en litteraturstudie. Jag har använt forskningslitteratur för att belysa vad 
bildkommunikation kan innebära idag, i synnerhet där ungdomar är involverade i denna. I 
diskussionen om vad meningsfull bildundervisning är tar jag hjälp av artiklar ur pedagogiska 
facktidningar. 

Urval 
Jag har intervjuat sju ungdomar: Fyra flickor och tre pojkar. De går på en gymnasieskola som 
är profilerad mot kultur och media. Det bör betonas att samtliga intervjuade har ett 
bildintresse och att min studie riktar sig främst mot gymnasiet. Tre av ungdomarna läser 
bildprogrammet och de övriga läser olika program med inriktning mot kultur, media och 
samhälle. Fyra av eleverna var jag bekant med sedan tidigare. Inför urvalet har jag planerat 
för att få en spridning mellan kön, årskurser och program. I övrigt baserar sig urvalet på 
frivillighet. I olika klassrumssituationer, vilka jag har fått tillträde till genom kontakter med 
lärare, har jag ställt frågan om någon vill bli intervjuad om bildkommunikation. Därefter har 
jag har intervjuat den elev som då har visat intresse. 

Den litteratur jag har använt mig av är i första hand sådan som anger forskningsperspektiv 
på ungdomar och bildkommunikation. Dessvärre har det varit svårt att hitta litteratur som 
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uttalat behandlar bägge samtidigt. Jag har bl.a. läst valda delar ur introduktionsböcker inom 
områdena visuell kultur och semiotik, samt essäsamlingar på temat ungdom och kultur. 
Ambitionen har varit att hitta både bredd och djup i frågan om vad bildkommunikation är och 
att försöka anknyta detta till ungdomars delaktighet i skola och samhälle. För att få bredden 
har jag tagit upp olika discipliner som lägger tyngdpunkten lite olika i sin syn på 
bildkommunikation. För att få djupet har jag försökt undersöka just discipliner, hellre än 
enskilda personers åsikter om bildkommunikation. I praktiken har det ändå blivit så att jag 
förhåller mig till ett fåtal böcker skrivna av enskilda personer, eftersom omfånget på denna 
uppsats inte tillåter så mycket mer. 

Datainsamlingsmetoder 
Det är alltså en intervjustudie och en litteraturstudie som jag har genomfört. Jag har velat 
komma åt olika perspektiv på begreppskombinationen bildkommunikation-ungdomar. I 
intervjuerna har jag velat komma fram till hur ungdomar förstår bildkommunikation och i 
litteraturstudien har jag försökt bena ut forskningsperspektiv på fenomenet. En intervjustudie 
lämpar sig inte för några generaliseringar, men den lämpar sig om man vill förstå hur 
individer tänker om bildkommunikation.  

För att komma åt hur ungdomarna förstår bildkommunikation har jag ställt frågor om vilka 
bilder man lägger märke till, vilka bilder man tycker om och inte, samt vilka bilder man 
skapar. För att närma mig hur ungdomarna förstår sin delaktighet i bildkommunikationen har 
jag ställt frågor om den intervjuades möjlighet att nå ut med sina bilder, samt vems bilder som 
syns mest. Den intervjumetod jag har använt mig av ligger någonstans mellan de två metoder 
som Johansson och Svedner (2006) kallar för strukturerad respektive kvalitativ intervju. Den 
strukturerade intervjun bygger på fasta frågor som ställs på samma sätt till alla som ingår i 
studien, medan den kvalitativa intervjun inte har några fasta frågor, utan endast frågeområden. 
Mina intervjuer byggde på ett antal fasta frågor som jag använde i samtliga intervjuer, med 
endast små variationer, men jag ställde också följdfrågor under samtalen. De fasta 
intervjufrågorna finns bifogade i bilaga 1. 

Procedur 
Innan intervjuerna påbörjades hade jag förklarat för den intervjuade att samtalet skulle 
komma att handla om bildkommunikation och delaktighet, att det anonyma resultatet skulle 
användas i mitt examensarbete och att den intervjuade hade rätt att avbryta intervjun när som 
helst. I denna fas fick inte alla exakt samma information, eftersom jag inte hade förberett 
något skriftligt material. 

Jag gjorde ljudupptagningar av intervjuerna i mp3-format. I och med detta behövde jag 
inte anteckna och kunde koncentrera mig på samtalet. Jag ställde följdfrågor bl.a. för att 
kontrollera om den intervjuade accepterade min tolkning av ett uttalande och för att få den 
intervjuade att fördjupa ett svar. Ett personligt delmål med detta arbete har varit att jag skulle 
öva min samtalsteknik. Jag har försökt ställa öppna frågor. Jag har försökt formulera 
följdfrågor som riktar sig mot det den intervjuade just har sagt: ”Du menar alltså att…?” Jag 
har haft svårt att vara den objektiva forskaren i samtalen. Ibland har jag kommit med egna 
utsvävningar och jag har nog låtit påskina en upprorsanda: ”För ungdomarnas rätt att uttrycka 
sig! Mot etablissemanget!” Detta neutralitetsbrott har förmodligen påverkat pålitligheten i 
intervjusvaren, men jag tror inte att det nödvändigtvis är en negativ påverkan. Kanske har 
ungdomarna kunnat berätta saker för mig som de inte skulle ha berättat för en formell 
representant från bildlärarutbildningen? 

Resultatet av intervjuerna bearbetade jag i tre steg. Först skrev jag ned dem i sin helhet. 
Därefter sammanfattade jag utskrifterna. I sammanfattningen, som finns i bilagorna, 
utelämnade jag saker som verkade irrelevanta för resultatet, t.ex. vägbeskrivningar, 
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upprepningar och hummanden. Jag utelämnade även mina egna inlägg i samtalet, inte för att 
de är irrelevanta för resultatet, utan för att de störde överblicken över den intervjuades 
utsagor. Slutligen analyserade jag fram ur texterna (utskrifter och sammanfattningar) ett antal 
teman bland uppfattningarna. Den presenterade tolkningen är ganska långt gången, så det kan 
verka som om jag har utelämnat något ur resultatredovisningen. Jag anser mig dock ha följt 
Johanssons och Svedners (2006) råd att ”finna den struktur som döljer sig i det insamlade 

materialet och sedan presentera den så enkelt och överskådligt som möjligt”. (Sid. 49).  
Om mitt syfte hade varit att göra en jämförelse mellan forskningsperspektiv respektive 

elevperspektiv på bildkommunikation, hade jag presenterat en utförligare genomgång av 
intervjusvaren. Nu har jag i stället analyserat elevernas uppfattningar genom att ställa dem 
emot forskningsperspektiven på bildkommunikation. Därmed framgår bristningar mellan 
elevens perspektiv och de mer ”officiella” perspektiven på bildkommunikation redan i 
analysen. Jag tycker att detta ger mig ett bättre utgångsläge inför diskussionen, som syftar till 
att utreda meningsfull bildundervisning ur elevens respektive samhällets perspektiv. Jag har 
som sagt bifogat mina bearbetade intervjusammanfattningar i bilaga 2, för den som önskar 
bilda sig en mer sammanhängande bild av hur intervjuerna förlöpte. Jag har valt att bifoga 
sammanfattningarna hellre än intervjuutskrifterna, eftersom utskrifterna innehåller 
information som gör det möjligt att identifiera personer och platser. 

De intervjuade har fått de fingerade namnen Amanda, Miriam, David, Linus, Lina, Mary 
och Samuel. När jag hänvisar till något som någon av dessa personer har sagt, är yttrandet 
hämtat från intervjuerna. För läsbarhetens skull har jag i texten undvikit att infoga refererande 
parenteser efter var och en av dessa hänvisningar. 

Litteraturen har jag sökt via sökmotorer som är kopplade till bibliotek, lokalt och 
nationellt, och även via sökmotorer för e-publikationer från svenska universitet. Jag har 
prövat många olika nyckelord som har med bildpedagogik, bildkommunikation och 
ungdomskultur att göra och försökt sålla fram huvudlinjer ur ett överflöd av material. Jag har 
läst litteraturförteckningar i relevanta böcker för att få uppslag om ytterligare litteratur som 
anknyter till mitt ämnesområde. Därutöver har jag gått igenom årgångarna från år 2004 och 
framåt av de pedagogiska tidskrifter som jag själv har fått i brevlådan. Utgångsfrågorna i min 
läsning har varit: Hur ser forskningen respektive bildämnets företrädare på 
bildkommunikation? Och Hur bör jag kategorisera och förstå resultatet av intervjuerna? 
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Resultat 
Resultatet presenteras så att litteraturstudien kommer först och därefter följer intervjuerna. 
Med litteraturstudien avsåg jag besvara frågan: Vad är bildkommunikation? Intervjuerna 
skulle leda till svar på frågorna: Hur förstår ungdomar bildkommunikation? Och Hur förstår 

ungdomar sin delaktighet i bildkommunikationen? 

Litteraturstudien 
Här nedan följer några olika teoretiska perspektiv på bildkommunikation. Jag inleder med att 
var för sig diskutera vad en bild är och vad kommunikation är. Sedan presenteras 
bildsemiotiken, som studerar bildbudskap, eller bilden som tecken. Därefter följer en kort 
redogörelse för forskningsfältet visuell kultur som sätter bildkonsumenten och seendet i 
fokus. Slutligen, under rubriken estetiska uttrycksformer, försöker jag hitta ett perspektiv ur 
vilket bildskapandet kan förstås. 

Vad är en bild? 

En bild är inte bara en plan yta, skriver Sonesson (1992), utan ett tredimensionellt föremål 
med sex sidor. En av sidorna uppfattas dock enligt traditionen som framsida och det är denna 
sida som fångar uppmärksamheten. Bilden ska ge illusionen av ett rum, men den är samtidigt 
en del av ett rum. Den organiserar rummet genom att den har en framsida, framför vilken 
betraktaren står. Det finns visuella tecken av annan karaktär än bilder, t.ex. skulpturer, 
arkitektur, film och teater. De liknar bilder eftersom de beskriver något rumsligt för ögat. 
Skulpturer och byggnader placerar dock inte betraktaren framför en framsida på samma sätt 
som bilder gör, och film och teater har en tidsaspekt som bilden saknar. 

Inom forskningsområdet visuell kultur, där man intresserar sig för seendet snarare bilden, 
vidgas bildbegreppet till att innefatta allt det visuella. Sparrman (2006) säger att en bild även 
kan vara mental, ett begrepp, och att visuell kultur omfattar alla slags bilder. Med det senare 
menar hon att det inte görs någon skillnad mellan högkulturbilder (konst) och lågkulturbilder 
(t.ex. reklam). Mirzoeff (1999) behandlar bl.a. filmer, skulpturer och fotografier som bilder 
när han skriver om visuell kultur.  

Bilder kan vara demokratiska, säger Mirzoeff (1999) vidare. Att se på bilder är, oftare än 
att läsa texter, en kollektiv upplevelse. Jämför bara att gå på bio med att läsa en bok. Bildens 
budskap är dessutom mer förhandlingsbart än textens, eftersom bilden innebär fler 
tolkningsmöjligheter än det skrivna ordet. En bild kan också vara demokratisk på så sätt att 
det är möjligt för alla att framställa den, som skedde med fotografiets uppkomst. Alla hade 
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tidigare inte råd att få sitt porträtt målat, skillnad blev det med kamerans intåg. Idag förs 
denna utveckling vidare på internet. Nu kan alla, som har tillgång till dator och internet, visa 
sina bilder för en stor publik. 

Vad är kommunikation? 

Kommunikation, menar Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarsson (1994), är en process 
som ”innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av något – bland annat innebörder, 
upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar” (sid. 10). 

Den vardagliga kommunikationen handlar till största delen om vår identitet och våra 
relationer till andra. Den handlar inte så mycket om faktaförmedling. Man kan kategorisera 
kommunikation enligt dess olika funktioner. Enligt en uppdelning i fem kategorier har 
samspelet för det första en informationsfunktion, vilket innebär att vi informerar om våra 
åsikter, känslor, erfarenheter etc., och förhör oss om andras. För det andra nämns en 
handlingsfunktion, d.v.s. vi försöker påverka människor att tycka eller göra som vi vill. 
Kommunikationen har för det tredje en emotiv funktion som går ut på att vi vill väcka känslor 
hos någon. Detta är nära kopplat till den fjärde, sociala, funktionen. Att samspel fyller en 
social funktion är kanske inte så överraskande. Vad det innebär är att vi skapar kontakt, 
bekräftar roller (med allt vad de innebär av status och inflytande) och håller 
kommunikationskanaler öppna. Denna bekräftelse, som kan ske t.ex. i form av småpratande 
och skojande, är mycket viktig för vår psykiska och fysiska hälsa. Slutligen kan man urskilja 
en poetisk funktion i kommunikationen. Här handlar det om att leka med orden, rimma, citera, 
göra liknelser m.m., för att ge perspektiv eller tydliggöra resonemang. 

Nilsson & Waldemarsson skriver om verbal kommunikation och kroppsspråk, och de tar 
inte upp masskommunikation utan endast samspel ansikte mot ansikte. Det verkar ändå inte 
omöjligt att något av resonemanget går att överföra på bildkommunikation. Ligger 
tyngdpunkten inom bildkommunikation på faktaförmedling eller handlar det mer om identitet 
och relationer? Vilka funktioner kan man urskilja inom bildkommunikation?  

Bildsemiotik 

Bildsemiotiken är en gren av ”den allmänna betydelseläran”: semiotiken (Sonesson, 1992. 
Sid. 12). Semiotik handlar om betydelser, eller tecken. Att något är ett tecken innebär att det 
står för någonting mer än sig självt. Ett tecken har två delar, nämligen uttryck och innehåll. En 
bilds uttryck kan t.ex. vara några linjer på ett papper, medan dess innehåll är vad dessa linjer 
betyder för oss. Linjerna kanske föreställer en liten katt? Bilder betyder saker, ungefär som 
ord betyder saker. En stor fråga inom bildsemiotiken är hur bilden som tecken liknar och 
skiljer sig från andra sorters tecken, t.ex. ord. En annan fråga är hur olika sorters 
bildbetydelser skiljer sig från varandra. 

Sonesson (1992) menar att bildsemiotiken har en given plats för att underlätta vår 
förståelse av samhället idag. Vi förmedlar allt mer information genom bilder, tänk bl.a. på 
kameramobiler, reklamaffischer och internet. Själva bildbegreppet har genomgått en 
omvandling i och med modernismen. Avbildande teckning och måleri har fått god konkurrens 
av kubistiska collage, abstrakt måleri etc. Genom att undersöka de bildbetydelser som följer 
av den nya tekniken och av de nya bildformerna kan man förstå vår kultur bättre. 

De som behärskar de nya teknikerna för bildkommunikation bäst är ungdomarna, menar 
Hansson, Karlsson & Nordström (2006). Tidningar skriver ofta om ungdomars 
internetanvändning, kameramobiler, data- och TV-spelande och klädvanor. I 
ungdomskulturen dominerar visuella budskap som bygger på tecken som kroppsspråk, mimik, 
miljöer, musik och situationer. Denna typ av kommunikation skiljer sig från vuxensamhällets, 
där budskapen är mer verbala. Att vuxna och ungdomar inte talar samma språk kan blir en 
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källa till missförstånd, exempelvis kan ungdomar bli frustrerade över budskap de uppfattar 
som dubbla. 

Att förstå varandra är en fråga om att kunna tolka tecken. Här kan olika analysmodeller bli 
tillämpliga. Hansson m.fl. beskriver hur man först  avgränsar ett analysobjekt, t.ex. en bild i 
en tidning. Här gäller det att undersöka olika kontexter. Bilden har en inre kontext om det i 
bilden finns flera tecken. Till den yttre kontexten räknas bilder och texter på samma uppslag 
och i resten av tidningen. Dessa saker spelar in i hur man kommer att tolka bilden, liksom 
sändar- och mottagarkontexten spelar roll för tolkningen. Bilden kan analyseras utifrån ett 
sändarperspektiv då man försöker tolka tecknet genom att reda på avsikterna bakom tecknet, 
eller utifrån ett mottagarperspektiv då man undersöker tecknet utifrån den upplevelse bilden 
väcker hos personen som bilden tillägnats. Vid en näranalys studerar man bilden i sig och 
försöker tolka den efter eget huvud.  

Hela tiden är det ändå tecknet som ligger i fokus. Det finns kanske andra sätt att förstå 
bildkommunikation? 

Visuell kultur 

Vi lever i ett postmodernt kapitalistiskt samhälle där konsumenten är nyckelfiguren, menar 
Nicholas Mirzoeff (1999). Vi betalar inte bara för att få mat och tak över huvudet, vi betalar 
för våra upplevelser genom att köpa biobiljetter, TV-apparater, dataspel, CD-skivor m.m., och 
vi betalar för att få uttrycka vår identitet genom att köpa kläder, skönhetsprodukter, smycken, 
smink etc. Mycket av våra tankar, värderingar och erfarenheter cirkulerar kring det 
människoskapade visuella. Vi spenderar långa stunder tittandes på TV- och datorskärmar. 
Samtidigt blir vi själva visualiserade på semesterfoton, i övervakningskameror och på 
röntgenplåtar. Våra konsumtionsmönster registreras, till hjälp bl.a. för den reklammakare som 
träget filar på idén bakom affischen som ska sälja just mig en ny mobiltelefon. Vi är 
övervakade i vårt vardagsliv. 

Av denna anledning, säger Mirzeoff, vill visuell kultur vara en taktik för konsumenten. 
Konsumenten är både betraktad (övervakad) och betraktare (mottagare) i den visuella 
kulturen, och hon behöver taktiker för att klara kriget mot de rika och mäktiga 
ideologiproducenterna. 

Inom visuell kultur ses kulturen som en politisk sfär. Det handlar inte om partipolitik utan 
om att människor definierar sina identiteter inom denna sfär, och att kulturen förändras enligt 
individers och kollektivs behov att uttrycka sina identiteter (Mirzoeff, 1999). Hur vi ser på oss 
själva och på andra människor är en fråga för förhandling och överenskommelser, en politisk 
fråga. Sparrman (2006) hävdar att kulturen är det sociala livet, där överenskommelser om 
tankar och värderingar leder till vissa handlingsmönster. Överenskommelserna kring 
idéstoffet ger upphov till gemensamma praktiker, som olika sätt att se på och olika sätt att 
framställa bilder. Dessa praktiker formar i sin tur människors handlingar. 

När man studerar visuell kultur försöker man förstå hur vårt seende skapas och omskapas i 
interaktion med andra människor. Man studerar hela den visuella händelsen, d.v.s. processen 
av objekt, betraktare och situation. Viktiga frågor att ställa är: ”Vem får synas? Vad får synas? 
Var får något synas? När får något synas? Vem får titta när? Och Vem får titta på vem?” 
(Sparrman, 2006. Sid. 11). 

Sparrman har skrivit en avhandling om några barn på ett fritidshem. Hon diskuterar hur 
barnens visuella miljö, som inbegriper bl.a. fritidshemmets arkitektur, utklädningskläder, 
figurer från barnböcker och –filmer, påverkar barnens självförståelse och hur barnen i sin tur 
kan påverka betydelsen av det visuella genom socialt samspel. Exempelvis beskriver hon hur 
två flickor som leker tillverkar ett eget rum genom att hänga upp en filt. På så vis påverkar de 
arkitekturen och de undflyr övervakande blickar. 

Barn påverkas av det visuella, men de är inte passiva offer för den kommersiella 
marknaden, poängterar Sparrman. Hon menar att barn i grupp kan skapa värdefulla praktiker 
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och handlingar runt kommersiella bilder som t.ex. Disneyfigurer. Barnen samarbetar, bygger 
vänskapsband, lär varandra att stava, lär varandra att argumentera och tänka kritiskt o.s.v. 

Visuell kultur har en del att säga om bildkonsumenten och seendet, men hur ska jag förstå 
ungdomar som bildproducenter?  

Estetiska uttrycksformer 

Moderniseringen har inneburit ett upplösande av traditionerna och därmed större möjligheter 
att göra och vara som man vill. Kategoriseringar som kön, klass och etnicitet medför inte 
längre givna platser i samhället, då identiteten uppfattas som en kulturell konstruktion snarare 
än något medfött. Detta innebär alltså en frihet för individen att skapa sig själv. Det innebär 
dessutom att ingenting är självklart längre, vilket kan leda till känslor av tomhet, otrygghet 
och frustration (Ziehe, 1989). 

Ove Sernhede (2006) skriver att ”identiteten är en funktion hos jaget som knyter ihop den 
inre och den yttre världen, liksom historia och nutid” (sid. 58). Identiteten är alltså något 
”inre”, en funktion hos jaget, till skillnad från stilen, som är en ”yttre” del av identiteten. 
Genom stilen, t.ex. punk eller hip-hop, visar individen upp sin identitet utåt och positionerar 
sig i förhållande till andra människor. Ungdomar använder estetiska uttrycksmedel som 
musik, symboler kläder m.m. för att framställa sig själva. Sernhede undersöker hur den 
estetiska självframställningen gör det möjligt för den unga människan att lära känna sitt inre. I 
en kommunikationsprocess är han alltså mest intresserad av vad kommunikationen gör för 
individen som söker uttrycka något. 

Estetiska uttrycksformer, om de uppfattas som språk, är närbesläktade med dröm- och 
fantasispråket som talar om våra drifter. Ungdomstiden är en period då man brottas med sina 
drifter och där behövs det estetiska språket för att få tillgång till svårartikulerade delar av det 
egna psyket, som en form av terapi. Estetiska uttrycksformer kan hjälpa individen att skapa 
enhet/ identitet mellan omedvetet och medvetet. 

Inom ungdomskulturerna vill Sernhede också gärna se en motståndspotential mot den 
instrumentella mål/ medelrationalitet som breder ut sig i skola och arbetsliv. Marknaden och 
staten bestämmer hur samhället ska se ut. Det handlar om de mest effektiva redskapen för att 
ta sig till uppsatt mål, ett tänkande som fördärvar mänskliga relationer när det sipprar in på fel 
ställen. Men fenomen som t.ex. rockmusiken kan ses som ett motstånd mot detta. 
Rockmusiken och dess kopplingar till dans och kroppslig hängivelse utgör ett motstånd mot 
att betrakta kroppen som ett rent arbetsredskap. 

Att t.ex. spela i ett band är dessutom lärorikt på ett sätt som skolarbete misslyckas med att 
vara. Aktiviteten är självvald och autonom, vilket ökar motivationen att lösa olika problem. 
Det finns inga givna lösningar och därför får aktiviteten en karaktär av öppet och flexibelt 
experimenterande. Sernhede menar att lärandet sker i tre dimensioner. Den första riktas mot 
en objektiv värld. Där kan det handla om att bygga en scen, hantera ekonomin eller veta saker 
om musik. I den andra dimensionen, där lärandet riktas mot det sociala i gruppen kan 
kunskapen bestå i förståelse av olika stilar och symbolsystem, normer och etiska värden eller 
förmågan att känna sig delaktig i gruppen. Den tredje dimensionen rör individens inre värld. 
Lärandet i denna dimension tar formerna av ökande självkännedom, utvecklandet av ideal 
samt förmågor att uttrycka behov och känslor. Det ungdomarna vill lära sig är ofta kopplat till 
den andra och tredje dimensionen, medan skolan värderar lärandet inom den första 
dimensionen högst. 

Sernhede skriver mest om musiken som en estetisk uttrycksform och han menar att den 
intar en central plats i ungdomars identitetsskapande, men musiken är inte (eller har inte alltid 
varit?) ett könsneutralt uttrycksmedel. Musiken har traditionellt sett varit pojkarnas domän, 
eftersom flickornas ”snävare väninnerelationer har tidigare inte lika lätt kunnat omvandlas till 
musikgrupper” (sid. 66). En anledning till att Sernhede framhäver just musikskapandets 
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betydelse för ungdomar, är att musik framställs i en gruppgemenskap och att detta svarar mot 
ett behov som t.ex. bildskapandet inte täcker lika bra. 

När Sparrman (2006) skriver om det visuella i samband med identitetsarbete, låter hon 
identitetsbegreppet täcka in också det som Sernhede kallar för ’stil’. Hon skriver att identiteter 
kommer till i samvaro med andra människor och att de består av ”en mängd olika positioner 
som är kopplade till olika situationer” (sid. 32). Det visuella kan innebära både möjligheter 
och begränsningar i identitetsarbetet. Man har möjlighet att markera visuellt vem man är och 
förhandla kring sin identitet med hjälp av visuella attribut. Begränsningarna består i att det 
inte alltid är möjligt att påverka eller tänka bortom de sociala överenskommelser som kopplar 
vissa värderingar till ett visuellt attribut. Jag skulle t.ex. kunna tatuera en stor häftig varg på 
magen och på så sätt uttrycka det släktskap jag känner till häftiga vargar, men som en bieffekt 
skulle denna tatuering maskulinisera mig. Begränsningen inträder om jag automatiskt väljer 
bort vargen eftersom jag är kvinna. Om jag väljer en liten fjäril som identitetsmarkör i stället 
för stora stygga vargen, är jag i något avseende en fjäril snarare än en varg. Men om jag inte 
automatiskt väljer bort vargen, utan t.ex. ställer frågan: Vad är det som är så manligt med 
vargar? Då har jag öppnat för en förhandling av statusskillnaden mellan manligt och 
kvinnligt. Sparrman menar att barn kan ”läsa” det visuella som uttryck för vissa värderingar 
och kopplat till t.ex. manlighet och kvinnlighet, men läsningen sker omedvetet. En 
pedagogisk uppgift vore att lyfta bildläsandet till ett medvetet plan. 

I tidskriften Bild i skolan (2005:01) berättar Rudy Vigil om en forskningsstudie han 
genomförde för att undersöka de processer ungdomar använder sig av i identitetsarbetet. Han 
intervjuade elever från estetiska programmet om klädsel, musik, förebilder, livsåskådning 
m.m. Gestaltandet av studien utmynnade i en utställning där ungdomarna bl.a. hade fyllt 
flyttkartonger med föremål som de tyckte hade bidragit till deras identiteter. För ungdomarna 
resulterade projektet i ökad självmedvetenhet och självkänsla. Även deras förståelse för 
identitetskonstruktionsprocesser blev större.  

Intervjuerna 

Något som har framgått vid analysen av intervjuerna är att uppfattningar om vad olika 
begrepp betyder går isär. Min uppfattning, som visserligen inte var särskilt väl utmejslad från 
början, om vad bilder och bildkommunikation är, skiljer sig från de intervjuades förståelse av 
begreppen. Alla förstår begreppen olika, vilket är föga förvånande eftersom alla har olika 
erfarenheter av bilder och bildkommunikation. Eleverna på bildprogrammet pratar t.ex. i 
första hand om konstverk som bilder, medan eleverna på medieinriktade program pratar mer 
om reklam- och tidningsbilder. Jag själv gick in i intervjuerna med ett ganska brett 
bildbegrepp, något liknande det som används inom visuell kultur. En bild är ett visuellt spår 
från en eller flera människor. Bilden kommunicerar något. Denna definition är tillfällig och 
den var inte explicit då intervjuerna genomfördes. Om någon av de intervjuade undrade vad 
som kunde räknas som bilder försökte jag förklara min syn på saken genom att nämna 
exempel som fotografier, skulpturer, klotter, film etc.  

Resultaten redovisas nedan sorterade enligt olika teman. De namn som förekommer är inte 
ungdomarnas riktiga namn. Min uppfattning om bildkommunikation, som jag delgav de 
intervjuade, var vid intervjuernas genomförande ganska ”tom” eller ”öppen”, anser jag själv. 
Jag förklarade bildkommunikation genom att påpeka att det finns ett bildspråk. Man kan säga 
något med en bild och en bild kan tala till en. Kanske styrde detta elevens tankar, men jag kan 
inte säga hur eller åt vilket håll. Jag använde denna formulering för att förklara för den 
intervjuade vad min uppsats skulle handla om och på detta sätt inleda intervjun. 
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Kontext 

De intervjuade ungdomarna lever i ett bildtätt samhälle, kringgärdade av datorer, 
kameramobiler och TV-apparater. De behärskar i många fall dessa medel för 
bildkommunikation bättre än vad föräldrar och andra ur vuxengenerationen gör. I och med att 
de är unga och i och med att samhället de lever i är relativt traditionslöst, upplever de ett 
starkt behov av att finna sin identitet. Här fyller estetiska uttrycksmedel en viktig funktion. 
Med hjälp av bl.a. det visuella kan ungdomarna signalera stil- och därmed grupptillhörighet, 
och genom att spela teater, dansa, skapa bilder och musik eller skriva poesi kan de bearbeta 
sina känslor och tankar. 

När de intervjuade rör sig ute i sin stad möts de bl.a. av reklamaffischer på busskurer och 
reklampelare. Reklamaffischer finns också på mindre officiella platser som lyktstolpar och 
elskåp. Här handlar reklamen om olika klubbar och evenemang, snarare än om H&M:s 
underkläder eller Barncancerfondens insamlingskampanjer. Jag brukar själv lägga märke till 
affischer och klistermärken på t.ex. lyktstolpar och elskåp, särskilt när jag sitter och väntar på 
bussen. Budskapen kan handla om allt från operaföreställningar till politik till signaturer och 
obsceniteter. 

Det finns också platser där man kan gå in och titta på bilder. I staden finns flera 
konstgallerier, museer och caféer, vilka ställer ut konst som är både mer och mindre etablerad. 
Utställningar med graffitimåleri har bl.a. förekommit. Graffitimålningar kan man också se i de 
flesta av stadens gångtunnlar, i undangömda vrår och på särskilt avsatta lagliga ytor. Under en 
bussresa med lokaltrafiken kan jag räkna till åtskilliga tags på busskurer, husväggar, staket 
och skräpkorgar. Ibland dyker det upp gatukonst i staden, t.ex. i form av lappar med texten 
”Om du inte hade hade sett den här lappen så hade du inte vetat att jag existerade”, eller i ett 
mer alldagligt format: diskmedel i fontänerna. 

Bilder finns även i tidningar, t.ex. Veckorevyn, Aftonbladet och lokalpressen, och på 
internet. Ett par av de intervjuade nämner att de ”bilddagbokar”, vilket innebär att man 
fotograferar sig själv, händelser och personer ur sitt liv och publicerar bilderna på särskilda 
hemsidor som bilddagboken.se. Här kan ens kompisar följa med i ens liv genom att titta på 
bilderna och kommentera dem. Man kan också vara medlem i ett community, som har fler 
funktioner för interaktion mellan medlemmarna än en bilddagbok. Vissa av de intervjuade 
lägger ut sådana bilder som de har skapat eller bearbetat i dator på hemsidor som specialiserat 
sig på detta. En sådan hemsida är deviantart.com. Denna hemsida har ett bildgalleri där man 
kan publicera och titta på bilder och kommentera dem. Den har dessutom forum och chattrum 
där användarna kan interagera ytterligare med varandra. 

Skolans lokaler är ljusa, öppna och fräscha. Olika program håller till i olika hus, men 
husen är alla sammanlänkade. Matsal och gymnastiksal finns i separata byggnader. I 
anslutning till skolcafeterian finns ett utställningsrum som främst verkar vara avsett för 
bildklassernas gemensamma utställningar. Jag har hört lärare uttrycka stolthet över att skolan 
är så befriad från klotter och skadegörelse.  

Det finns ingen ”toalettkonst” på skolan eftersom det hör till skolandan att inte skriva på 
väggarna, förklarar Amanda. Visserligen har det förekommit sabotage där någon utifrån har 
klottrat på skolan, ”men det är ju som en annan grej, det är ju inte alls lika, men det är ju 
spännande”, säger hon. Vid ett tillfälle har någon skrivit sin tag på skolan och vid ett annat 
tillfälle har någon skrivit budskapet ”Eat meet [sic!] or die” utanför entrén. 

Att det finns en skolanda är välbekant, menar Amanda och berättar att hon träffat en 
person som bara bott i staden ett halvår men som redan är bekant med skolans rykte. Vad 
andan säger är att man får säga och tycka som man vill på skolan – fast kanske inte om man är 
blåmoderat – och att man tar hand om varandra och skolan. Skolandan ställer vissa krav på 
elevernas klädstil: ”Man ska ha randiga strumpor och palestinasjal, det är så mer eller 
mindre.” Det klottrade budskapet ”Eat meet or die” uppfattar Amanda som ett påhopp orsakat 
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av skolans rykte om att hysa många veganer. Förmodligen går de som ligger bakom klottret 
på någon av stadens andra gymnasieskolor. 

På väggarna i uppehållsrum och korridorer hänger målningar, och skulpturer kan man hitta 
både inomhus och utomhus. I mediehuset hänger elevarbeten på stora anslagstavlor som för 
övrigt är tomma, i bildkorridorerna och -salarna finns elevernas alster lutade mot och 
upphängda på väggarna och i utställningsrummet pågår för stunden en porträttutställning i 
olja. David antar att de bilder han ser omkring sig i skolan främst har målats av elever, även 
om vissa kan vara inköpta från annat håll. Samuel beskriver bilderna på skolans väggar som 
”oftast ganska mörk konst” och påpekar skämtsamt att denna kontrasterar fint till den 
omgivande miljön. 

Hur förstår ungdomar bildkommunikation? 
Rubrikindelningen nedan följer ungefär rubrikerna under vilka jag försökte förstå 
bildkommunikation ur olika teoretiska perspektiv. Fokus ligger i turordning på bilden, 
konsumenten och skaparen. Jag kan därmed luta mig emot teorierna när jag försöker tolka 
intervjuerna, och jag kan även jämföra ungdomarnas och forskningens förståelse av 
fenomenet bildkommunikation. Kanske kan jag finna intressanta skillnader och likheter. 

Bilden som tecken 

 
Okej, då har vi, har vi sagt vilket innehåll är det i dina bilder? 
      Eh, vad det är för innehåll i dom? Nä, alltså det brukar vara enkla former 
blandat med totalt ingenting, så jag vet. Ja, jag kan inte förklara. 
      När jag säger innehåll så menar jag också budskap på något vis. 
      Budskap, okej. Nej det finns inget budskap. Jag kör det som jag tyckte 
verkade bäst för grejen. Många gånger har vi såna här uppgifter måste man 
förklara vad är syftet med han och varje gång (ohörbart) budskapet är själva 
bilden. För att som du tolkar bilden (ohörbart) en etikett (ohörbart) Du har en 
Vichy Nouveau-flaska, du ska göra en ny etikett, så blir det så att, ofta så får vi 
en uppgift, sen är det ganska löjligt (ohörbart) Så kommer vi på att vi ska ha, eh, 
ett glatt tema säger vi. Öppet, natur, och då (ohörbart) det är själva profilen och 
då lägger man på. Då gör jag någonting som sen ska vara profilen (ohörbart) 
glatt, natur. Och då gör man glatt natur på nåt vis och sen efteråt så, den här 
uppgiften som man har. Vi tänkte såhär och såhär men det gjorde man ju inte, 
för att det är det som passar in på själva grejen, sen låter man allt annat passa in 
på själva bilden, så budskapet är oftast bara bilden i sig. Den får representera 
den här lilla enkla känslan som man gick ut ifrån från grunden.  

 
Samuel berättar i detta citat om skillnaden mellan uttrycket, ”själva bilden” och innehållet 
”den här lilla enkla känslan” i ett bildtecken. Men han verkar inte vara medveten om att det är 
det han gör, eftersom han förnekar att det finns något innehåll i hans bilder och påstår att 
budskapet är själva bilden. Möjligen rör det sig om begreppsförvirring, att vi inte använder 
orden ’innehåll’ och ’budskap’ på samma sätt. Det kan också handla om att Samuel har svårt 
att beskriva innehållet, ”glatt, natur”, ”den här lilla enkla känslan” och förklara hur detta 
sammanhänger med bildens uttryck.   

David berättar om hur graffitimålningar och klotter skiljer sig från andra bilder, d.v.s. han 
diskuterar hur dessa teckentyper skiljer sig från andra typer av tecken. Med graffiti skriver 
man sitt budskap i både text och färg samtidigt, och klotter är mer än en bild eftersom klotter 
på en viss plats innebär att en viss person har varit på just den platsen. 
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Även Miriam uppfattar skillnader mellan bildspråket och andra teckensystem. Hon 
berättar att hennes främsta uttrycksmedel är språket eftersom hon skriver ganska mycket, och 
att hon inte vet om hon vill göra samma saker med bilder. Liksom Samuel har hon också svårt 
att förklara vad innehållet är i hennes bilder:  

 
Jag gör det mest för att jag tycker det är roligt och för att jag tycker att det kan 
bli snyggt ibland. Men sen, ibland kanske man har en tanke bakom vissa collage 
eller kompositioner eller sådär som man gör. Men det är väl inget sådär konkret 
utan det är väl att man gör. Nä, jag har nog inget bra svar på den frågan.  

 
Miriam resonerar också kring kontextens inverkan på tecknet. Tavlor som bara hänger på 

en vägg i skolan tänker hon inte på som fina tavlor, utan det krävs mer av sammanhanget. 
Tavlor på ett museum eller i skolans utställningsrum blir kanske fina just för att de presenteras 
i ett sådant sammanhang. 

Även Amanda och Lina berättar om bilder som inte säger något, som är meningslösa eller 
inte inger någon särskild känsla. De är bara snygga, vackra eller estetiskt tilltalande. Samuel 
förklarar vad det är i en bilds uttryck som gör att han tycker att den fungerar: ”Dom som har 
en intressant komposition och gärna mycket variation, antingen i färg eller form. 
Högkontraster, absolut.”  

Flera av de intervjuade verkar förstå bilder som tecken, även om det kan vara svårt att 
förklara vad en bild innehåller: Säger alla bilder något? Kan de inte bara vara snygga? 
Ungdomarna kan beskriva kopplingar mellan uttryck och innehåll i en bild, t.ex. kopplingen 
mellan vissa färger och vissa känslor. Några diskuterar kontextens inverkan på tecknet, och 
några beskriver skillnader mellan olika teckensystem. 

Hur bilder påverkar oss 

Miriam tycker inte om bilder som är sexuellt kränkande och hon tycker inte om att barn 
utnyttjas i reklam. Hon nämner H&M:s reklampelare och blöjreklam som exempel på bilder 
som är ”ytliga” och ”skamliga”. Mary gillar inte bilder med ”tjejer som ligger överallt” 
eftersom det ”kan ju vara reklam för vad som helst, och så är det ändå en bild på en tjej som 
ska få folk att köpa produkterna”. Miriam verkar uppröras av reklambilderna eftersom de 
uttrycker värderingar som hon inte ställer upp på, medan Marys invändning snarare går ut på 
att dessa bilder använder en dålig grammatik: uttrycket passar inte ihop med innehållet. 

Miriam har läst att en tonåring träffas av ”råmycket” reklambudskap varje dag, men hon 
menar att hon egentligen inte lägger märke till reklamen. Inte heller Samuel lägger märke till 
affischeringar: ”Dom är en del av vardagen, dom passerar man, dom ser man inte.”  

En reklamkampanj som Mary gillar är Barncancerfondens. Reklamaffischen föreställer ett 
barn ifört t.ex. cykelhjälm och texten lyder ”Det finns inget skydd mot barncancer”. Hon 
tycker att det är en bild som sticker ut genom sitt allvar och genom att den får en att tänka till. 
Amanda tycker också hon om bilder som får en att tänka till, konst som är provocerande. 
Hennes tankar väcks av konst som försöker krossa tabun, som tar upp farliga ämnen. Amanda 
berättar t.ex. att hon gillar Salvador Dalí, graffiti och gatukonst. Hon beskriver en känsla som 
infinner sig när hon konfronteras med spännande konst: ”Det fascinerar mig. Det pillar i 
kroppen, typ Gud va spännande! Får man göra såhär? Jag vet inte.” 

Bilder kan väcka känslor i en. Lina beskriver en bild som förmedlar lugn till till henne och 
som gör henne sugen på att gå ut i skogen. Även Miriam kopplar en känsla av harmoni till 
naturen: 
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Tänk dig en äng, men inte grön utan typ halmfärgad. Det ser ut som hö som 
sticker upp. En bondäng. Åker, åker! Och så är det såhär skog. Det kan vara 
väldigt vackert. Nämen typ en solnedgång, det kan vara såhär. Vi har en 
vinterstuga utanför Åre, så är det den här rosa himlen bort mot ett krön, så ser 
man som en liten landsväg (ohörbart) och det tycker jag är väldigt fint. Det är 
sånt här som, typ nu när det är mycket, när det är skymning så är det sån där 
rosalila himmel, så känner man snödoften. Det tycker jag är väldigt, väldigt 
vackert. Och det är såna bilder som jag har i huvet. Om jag ska beskriva nånting 
som jag tycker är vackert så brukar jag beskriva såna bilder. Dom ger ju som en 
sorts känsla av såhär lugn och harmoni och jag vet inte, det känns nog som bra. 
Man kan ha en sån här rådålig dag och sen när man ser nånting fint, då kan det 
vara rätt ok ändå.  

 
Bilder kan påverka oss på flera sätt. Sexualiseringen och kommersialiseringen av det 
offentliga rummet påverkar våra värderingar och uppfattningar om hur en man respektive en 
kvinna ska vara, och får oss att tro att konsumtion är lyckan på jorden. Att bilder kan överföra 
värderingar är något som flera av de intervjuade verkar vara medvetna om, men som de i 
någon mån avfärdar. Man lägger inte märke till reklamen, utan ser det man vill se. 

Förutom att bilder påverkar våra värderingar kan de påverka våra tankar. De kan 
provocera oss och få oss att tänka om ett fenomen som barncancer på ett sätt som vi kanske 
inte har tänkt förut. Bilder kan också väcka känslor i oss. Vi kan ta till oss en bild i en estetisk 
upplevelse, men bilder kan också väcka avståndskänslor, vilket Linus beskriver: 
 

Jag tycker om ljusa bilder som inte föreställer en massa ond bråd död och sådär 
(utelämnat) en bild på en tjej som sitter under ett äppleträd med ett äpple i 
handen, och det är vår och allt är fint såhär, och den tycker jag om. Det är sånt 
som jag kan titta länge på. 
      Varför tror du att det är såna bilder du tycker om? 
      Jaa du, det är väl mer, känns väl lite mer hemma än att jag vill ju inte vara 
bland en massa misär och lidande, utan man vill ju som höra hemma i något 
ljust. 
(utelämnat) 
      Vilket innehåll är det i såna bilder som du ogillar? 
      Jaa du, när man typ får för sig att den som målat bilden typ mår jättedåligt 
och vill skära sig i handlederna och nästan målar ut sånt. Då tycker jag inte om 
dom, och när det typ blir groteskt.  
      Varför inte? 
      Jag vet inte. Det är för att jag inte tycker, ja jag skulle inte vilja se nåt sånt i 
verkligheten.  
 

Att skapa bilder 

Mary, Miriam och Amanda lägger alla ut fotografier på internet. Miriam och Amanda 
”bilddagbokar” för att berätta om och minnas vad de har gjort. Miriam fotograferar sitt ansikte 
med jämna mellanrum för att jämföra och minnas hur hon har sett ut, men dessa bilder lägger 
hon inte ut på internet. Mary förklarar att hon lägger ut bilder på sin community som på olika 
sätt visar vem hon är. Det är foton ”på saker som representerar en lite grann, om man vill visa 
vem man är, om man har tagit en bild på gruppen man tycker om, eller tagit en bild på en 
affisch eller på ens vänner eller sånt, intressen och så.” 

Lina vill göra bilder som sticker ut på olika sätt. Det ska vara liv i dem. Man ska bli 
intresserad och vilja fortsätta titta. Hon berättar om hur hon experimenterar med olika format 
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på dukarna och hur hon låter dem sticka ut fem centimeter från väggen och fortsätter 
målningen på kanten. Det är ändå inget speciellt, ingen särskild känsla som hon vill förmedla 
genom sitt måleri. Kanske är det sig själv hon vill förmedla, föreslår jag. Lina svarar: ”Man 
målar ju alltid med lite av sig själv i bilden. Jag klär mig ju i mycket av dom färger som jag 
målar och sånt där.” Senare säger hon, a propos om man får härmas i sitt bildskapande: 

 
Nu för tiden så känns det som att nu ska man verkligen ha sin stil. Nu är det 
viktigt att man ska ha sin egen stil och vara utmärkande och sådär. Man får inte 
likna nån annan. Förut då målade dom som i grupper och man fick idéer av 
varandra. Jag tror det är ganska viktigt. Inte kan jag komma på nånting helt 
själv. Man kan ju få en idé men sen när man tittar på nåt annat så kan man ju få 
en helt annan ny idé. Och man behöver ju inte göra exakt likadant, utan man kan 
ju göra det bara till sin egen. Men jag tycker att man borde lite mer titta på andra 
för att det är oftast då det blir bra tycker jag. 

 
David pratar också om stil. Han beskriver en målning som han tycker om och förklarar att 

han gillar den eftersom det är den målning på skolan som mest påminner om hans egen stil. 
David målar själv graffiti när han sitter hemma på sitt rum. Linus, som brukar måla Manga 
hemma, identifierar sig med ljusa fina målningar med liv i, men inte med målningar som 
signalerar ”ond, bråd död”. Det verkar som att ungdomarna är stilmedvetna i sitt 
bildskapande. Det är viktigt att hitta en stil att måla i. Antingen en egen stil, vilket Lina 
försöker göra, eller en stil som signalerar rätt grupptillhörighet. 

Bildskapande kan vara ett sätt att hitta samhörighet, antingen genom att placera sig i en 
grupp genom att signalera rätt stil, eller genom att samlas kring en praktik av bildskapande. 
Det händer att Mary ritar små, vänligt menade, karikatyrer i sitt block på lektionerna. 
Karikatyrbilderna, som hon skickar som lappar till kompisarna, är ett sätt att göra lektionen 
lite roligare. Miriam förklarar vad som skulle krävas för att hon skulle ställa ut sina bilder:  
 

Så du skulle vilja att folk liksom kommenterade vad du hade gjort? 
För att det är ju som så man utvecklas. För att det ger mig ingenting, eller det är 
ju roligt att få en komplimang ”å vilken snygg bild” men det ger mig ingenting i 
längden. Då är det bättre om dom säger, ja den var snygg men du skulle kunna 
göra såhär istället för då skulle den kunna bli ännu snyggare.  
(utelämnat) 
Eller ja om hur folk reagerar och tänker på bilden och om, jag vill ju också ha 
reaktion, inte bara om mitt skapande så att säga, utan även typ jamen hur folk 
reagerade på själva bilden 
(utelämnat) Jamen just att få höra andras tolkningar för det kan ju göra att man 
kan börja föra en dialog eller börja diskutera, öppna ögonen för nånting annat, 
ett annat sätt att tänka genom att få höra andra, eller så blir det att man tycker 
likadant och då känner man en slags samhörighet.  

 
Att skapa sig en identitet genom att skapa bilder, är en praktik som sysselsätter de 

intervjuade, men snarare än ett inre terapiarbete verkar bildskapandet för dem handla om att 
positionera sig i förhållande till andra individer och grupperingar. 
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Hur förstår ungdomar sin delaktighet i bildkommunikationen? 
Utifrån frågor om vems bilder som syns mest i skola och samhälle, samt utifrån frågor om  
vilka bilder ungdomarna lägger märke till och varför, har jag här företagit en liten 
undersökning i ungdomarnas visuella kultur. Det är seendet som står i centrum: Vad och vem 
får synas? 

Vad får synas? 

De bilder som de intervjuade själva lägger märke till och uppskattar är bilder som på olika sätt 
håller hög kvalitet. Ett kvalitetsmått skulle kunna vara graden av ärlighet, vilket är ett av 
Amandas urvalskriterier när hon värderar konst: 

 
Jag fascineras av, eller sån konst tycker jag man kan relatera till, typ 
toalettkonst. När folk har suttit och skrivit på offentliga toaletter vad dom tycker 
om saker och så. Jag tycker att det är fint, vackert, fascinerande bara för att det 
är så ärligt och kravlöst på nåt sätt. Om vi skulle säga att jag går upp i 
bildkorridoren här för att kolla på folks bilder, så finns det så mycket som spelar 
in. Då vet man att man har fokuserat på betyg och man har fokuserat på att vara 
nyskapande och verkligen säga nånting. Att det ska vara klockrent. Och så är det 
ju om man går på vernissage också. Tycker jag. Och så tycker jag inte att det är 
med gatukonst för att det är så anonymt och där skapas det möjlighet att vara 
ärlig. Därför tycker jag att det är fascinerande.  

 
Också Samuel ställer krav på ärligheten bakom ett verk. Han tycker inte om att hänga upp 

sina skoluppgifter på skolans väggar och jämföra dem med andras arbeten, eftersom många av 
eleverna inte ens bryr sig om vad de har gjort: ”Dom har bara gjort det för att dom ska det för 
att dom går den här kursen (ohörbart) Dom har börjat på den, dom tyckte det var skitkul före, 
sen har dom tappat all sugen, så då tycker jag inte det finns nån anledning att he upp det över 
huvud taget. Dom flesta grejerna är inte ens värda att visa upp”.  

Ett annat kvalitetsmått skulle kunna vara den arbetstid som i praktiken har gått in i verket. 
Lina gillar alla bilder som det syns att någon har lagt ner tid på att göra. Motsatsen till detta 
menar hon är t.ex. en liten svart låda som någon har slängt ihop på tre minuter och som denne 
någon får flera tusen kronor för. ”Dom kanske har suttit och tänkt hur länge som helst men det 
är fortfarande nånting som bara, ja.” Samuel tar också upp tidsaspekten som ett 
kvalitetskriterium: 
 

Det får inte ha blivit gjort så att det kan ha blivit gjort på fyra minuter, och det 
ska inte vara gjort som du bara har lagt det rakt upp och ner, och det ska inte 
(ohörbart) dåligt placerad, en bild i mitten och så gjort en helt centrerad layout, 
det är för. Det går inte in, bara. Det blir fel (ohörbart).  

 
Hantverksskickligheten är också ett viktigt kriterium för Samuel. Han värderar 

bildelevernas alster högre än medieelevernas, eftersom han enkelt kan upprepa 
medieelevernas hantverksmässiga bedrifter, men inte bildelevernas.  

Det är skillnad mellan medieelevernas och bildelevernas alster, och ungdomarna gör i 
många fall skillnad även mellan skoluppgifter och egna bilder. Liksom eleverna, verkar 
skolan göra dessa skillnader. 

Den möjlighet Mary har att komma ut med sina bilder på skolan uppenbarar sig i samband 
med projektarbeten, men då gör lärarna oftast bara ett urval av bilder som blir uppsatta på 
väggen. Eleverna har pratat om att få en anslagstavla eftersom allt som de själva sätter upp på 
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väggarna blir bortstädat ganska snart. Mary förstår att bilder tas ner eftersom skolan vill ge ett 
städat intryck, men tillägger att det vore kul med något ställe där man kunde sätta upp saker 
fritt och veta att de inte försvinner. 

Mary känner inte till några direkta möjligheter att komma ut med sina bilder, förutom 
internet. Hon nämner att det finns hemsidor där man kan lägga ut fotografier och kommentera 
varandras bilder. Hennes kompisar använder sådana hemsidor, men själv gör hon inte det. 

Samuels erfarenheter av var skoluppgifter respektive egna bilder får synas liknar Marys 
erfarenheter. Han anser att han har goda möjligheter att visa upp sina verk i skolan, så länge 
det rör sig om skoluppgifter. Fotouppgifter hängs upp på en viss vägg och andra saker hängs 
upp på andra väggar. Utställningsrummet uppfattar han inte som att det är till för honom, utan 
det är reserverat för bildelever och för att visa upp skolan. Personliga bilder har Samuel ingen 
möjlighet att visa upp i skolan, men dem kan han publicera på internet, vilket han också gör 
ibland.  

Några av ungdomarna har starka uppfattningar om vilka bilder som har ett värde. Jag 
tolkar det som att det handlar om bilder som är uppriktigt menade och väl genomarbetade. Ur 
skolans perspektiv är det skoluppgifterna som tillmäts utrymme och därmed värde, snarare än 
elevernas egna bilder. 

Vem får synas? 

Tack vare internet har alla människor möjlighet att synas. Man kan lägga ut sina bilder till 
allmän beskådan på ett flertal olika hemsidor, vilket åtminstone sex av de sju intervjuade gör. 
Flera av ungdomarna ser också andra alternativ att komma ut med sina bilder, t.ex. 
caféutställningar och skolans utställningsrum. Det är det egna valet som avgör om man syns 
eller inte. Amanda berättar att det inte är så viktigt för henne att få visa upp det hon gör. Hon 
är nöjd med att hålla till på bilddagboken.se och visa upp saker och ha roligt med sina 
kompisar där. ”Det går i perioder sånt där. Ibland vill man väldigt gärna visa upp och ibland 
vill man inte det (ohörbart) Om jag skulle vilja det så skulle jag göra det, tror jag.”  Linus  
förklarar att han gör så mycket andra saker på fritiden, att han inte har tid att försöka få sina 
bilder uppmärksammade, och Lina gissar att orsaken till att klasskompisarna inte deltar i ett 
konstuthyrningsprojekt bl.a. är att de tycker att det är jobbigt att måla.  

Det finns förstås anledningar till att vissa syns mer än andra, när de väl försöker. En sådan 
anledning kan vara att de har det rätta konstnärliga uttrycket eller budskapet. Lina  tittar mest 
på sina klasskompisars bilder, och det för att hon tycker om att se när någon har hittat sin stil. 
Amanda uppmärksammar bilder av politiskt aktiva eller insatta människor och menar att det 
är sådana bilder som värderas som konst. Hon nämner en graffitimålning som en kille har 
gjort: ”Han har ju nåt att verkligen säga, rent politiskt”.  

Några av ungdomarna nämner att möjligheterna att synas påverkas av ens kontakter och 
sociala miljö. Lina förklarar varför hon inte kan vända sig till ett galleri med sina målningar:  

 
Jamen det är väl om man hittar nån hemsida eller ja har kontakter helt enkelt. 
Jag tror inte man kan bara fara till nåt galleri och fråga. I och för sig har jag 
aldrig provat men jag tror inte att nån skulle vara så peppad på det.  

 
Amanda berättar att hennes mamma, som är ”kulturtant”, har en kompis som såg till att en 

av Amandas kompisar att fick ställa ut sina målningar. Hon resonerar vidare om skolan att 
eftersom den är så speciell, borde det inte vara några problem att få synas med sina bilder i 
skolans lokaler. På en annan skola hade det kanske bara varit pinsamt att fråga sin bildlärare 
om hjälp på det sättet, förklarar hon. Hon berättar hur hon har varit med och lånat utrustning 
och utrymme på skolan för att dokumentera och affischera kring en teaterpjäs.  
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När jag undrar vems bilder som syns bäst i skolan, svarar Mary, Amanda  och Samuel 
tveklöst: ”bildelevernas”. Ingen av de tre går bildprogrammet. Av bildeleverna menar två att 
det är deras klasskompisars bilder som är mest synliga för dem, medan den tredje först inte 
vet, men sedan antar att det är gamla elevers målningar som syns mest. Han refererar då 
förmodligen till konsten på väggarna. 

Varken Samuel eller Mary brukar vistas i skolans utställningsrum. Mary förklarar: ”för där 
brukar jag ju inte vara så mycket, utan det är ju där, där jag är, som man märker”. För Mary är 
elevernas bilder synliga i skolan, men det handlar då om bilder som hänger på väggarna i 
hennes korridor i mediehuset. Dessa bilder säger hon att hon tittar på för att få inspiration till 
att lösa sina egna skoluppgifter. 

Flertalet av de intervjuade menar att alla som vill får synas, eftersom man alltid har 
möjligheten att publicera sina bilder på nätet. Därmed blir det upp till individen att avgöra om 
hon vill synas eller inte. Å andra sidan syns man kanske mest om man har någonting unikt att 
komma med: någonting att säga, eller en helt egen stil. För det tredje kan miljön och 
kontaktnätet vara avgörande för om man får ha den där utställningen. Inom skolan får också 
alla synas, särskilt om de syns som elever som har löst en skoluppgift, och särskilt om de går 
bildprogrammet. 

Resultatsammanfattning 
Det är möjligt att lägga fokus på olika saker inom bildkommunikation. Jag har lyft fram olika 
vetenskapliga perspektiv där fokuspunkterna skiljer sig åt. Bildsemiotiken tar sin 
utgångspunkt i bilden som sådan. Man förstår bilden som ett tecken, vilket innebär att den 
består av två delar: uttryck och innehåll. Man undersöker hur bilder liknar och skiljer sig från 
andra typer av tecken, samt hur man kan kategorisera olika typer av bilder. I tillämpad form 
handlar bildsemiotik om bildanalys, vilket innebär att man klarlägger hur bilders innehåll och 
uttryck samspelar i en kontext för att forma budskap. Visuell kultur handlar om seendet. Här 
blir betraktaren eller bildkonsumenten till fokuspunkt. Hur påverkas ens värderingar och 
självuppfattning av de bilder man ser? Hur ser man på andra människor utifrån detta? Hur kan 
seendet förändras? Men bildkommunikation är inte bara att ta emot bilder och att ha bilder i 
huvudet, utan också att konkret skapa bilder. Skapande kan förstås som ett identitetsarbete, 
skriver Sernhede om estetiska uttrycksformer. Genom att utforska estetiska uttrycksmedel 
skaffar jag ett språk för att bearbeta delar av mig själv: känslor och drifter, som är oåtkomliga 
med det verbala språket. Genom att uttrycka en viss stil ansluter jag mig till en grupp och 
positionerar mig i förhållande till andra människor. 

I förhållande till dessa tre inriktningar har jag undersökt hur några ungdomar förstår 
bildkommunikation och sin delaktighet i denna. Några av de intervjuade har en förståelse av 
bilden som tecken och bilder som teckensystem. Svårigheter, som har framkommit under 
intervjuerna, med att förstå bildkommunikation på detta sätt ligger i att beskriva en bilds 
innehåll. Det finns också en tendens att ifrågasätta om bilder har ett budskap. Kan de inte bara 
vara vackra?  

Inom visuell kultur antar man att de bilder vi stöter på i vardagen formar hur vi ser på oss 
själva och andra. Några av ungdomarna lyfter fram att t.ex. reklamaffischer är bilder som man 
stöter på ofta och gör ansatser att kritisera detta. Men flera av de intervjuade menar ändå att 
man egentligen inte lägger märke till reklamen, utan ser det man är intresserad av. Det är dock 
ingen som har hävdat att man inte blir påverkad av reklam, endast att man inte lägger märke 
till den.  

Att skapa sin identitet med hjälp av estetiska uttrycksmedel, i detta fall bilder, kan 
innebära dels att man formar en ”yttre” identitet: en stil som skänker grupptillhörighet, och 
dels att man formar sin ”inre” identitet i en sorts terapiarbete. Ett par av de intervjuade 
använder sig uttryckligen av stilbegreppet för att beskriva sitt och andras skapande. Flera av 
de intervjuade använder bilder för att kommunicera med sina vänner över internet. Ett par av 
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de intervjuade kommer in på sitt känsloliv i anslutning till att de berättar om vissa bilder. 
Ingen av ungdomarna utvecklar att bildskapandet har självterapeutiska funktioner för dem, 
vilket kan bero på intervjuns karaktär, då jag inte uttryckligen ställde några sådana frågor.  

Hur ungdomar uppfattar sin delaktighet i bildkommunikationen blir snarast en fråga om 
hur de uppfattar sin visuella kultur. Vem och vad som får synas är viktiga frågor att ställa när 
man studerar visuell kultur för att avgöra hur seendet formas. Vissa av ungdomarna har 
kriterier för vilka bilder som är bra, eller värda att synas. Två sådana kriterier är att bilderna 
ska vara ärliga och genomarbetade. Flera av de intervjuade påpekar att också lärarna och 
skolan har kriterier för vilka bilder som får visas upp. Det ska vara skoluppgifter, och det är i 
första hand bildelevernas alster som kommer i fråga. Därmed är vi inne på frågan om vem 
som får synas. I skolan är det bildeleverna som syns mest som bildskapare. Ändå menar 
ungdomarna nästan unisont att alla får synas, eftersom alla har möjligheten att synas, t.ex. på 
internet. 
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Diskussion 
Här följer en diskussion om meningsfull bildundervisning. Den är indelad i överläggningar 
kring lärarens val av syfte, innehåll respektive metod. Slutligen nämner jag områden för 
vidare forskning. 

Vad är meningsfull bildundervisning? 
Inledningsvis frågade jag vad som är meningsfull bildundervisning. Jag ansåg att det är en 
fråga som bör besvaras genom en sammanvägning av samhällets och individens perspektiv. 
Jag antog att det är meningsfullt ur ett samhälleligt perspektiv att undervisningen resulterar i  
demokratiska (självständiga) medborgare, samt att bildundervisning är meningsfull ur 
individens perspektiv då den innebär uttrycks- och rörelsefrihet. Det senare antog jag utifrån 
mina erfarenheter som bildelev, då jag har tyckt om undervisning där jag får uttrycka mig 
själv och vistas där jag väljer att vistas. Jag förutsatte vidare att bildundervisning bör handla 
om bilden som språk.  

I resultatdelen har jag beskrivit olika perspektiv på bildkommunikation: Hur förstås 
fenomenet av elever respektive forskare? Jag har analyserat elevers utsagor genom att ställa 
dem i kontrast till olika forskningsperspektiv. Här nedan vill jag införa ytterligare ett 
perspektiv, nämligen lärarens. Läraren är intresserad av hur undervisningen ska gå till i 
praktiken. Jag vill därför diskutera hur olika undervisningsval förhåller sig till å ena sidan 
samhällets intressen och användning av bilden som språk, å andra sidan elevens intressen och 
användning av bilden som språk. 

Undervisningssyften 

Jag utgår som sagt från att undervisning ur ett samhälleligt perspektiv har som syfte att 
frambringa demokratiska medborgare. Skolan har ett demokratiuppdrag. Utöver detta har 
gymnasieskolan funktionen att förbereda för arbetsliv och vidare studier, d.v.s. sortera 
människor så att ”rätt man hamnar på rätt plats”. Det senare uppdraget ser jag som 
underordnat demokratiuppdraget eftersom jag prioriterar individens möjlighet till själv- och 
medbestämmande högre än marknadens behov av specialiserad arbetskraft. En demokratisk 
medborgare definierar jag som en person som tänker och handlar självständigt utan att skada 
andra. En sådan människa har vad som krävs för att delta i samhällslivet och de demokratiska 
beslutsprocesserna. Det är ingen mening med att ge varje människa rösträtt om de ändå bara 
kompisröstar, och det vore farligt med demokrati om människor inte tog hänsyn till att deras 
fria val kan skada andra. Hur långt en självständig människa skulle vilja delta i samhällslivet 
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och de demokratiska beslutsprocesserna som det ser ut i dag låter jag vara osagt. En poäng 
med demokrati är att man har lov att låta bli.  

Helene Illeris (2004:3) skriver att bildpedagogiken sedan 70-talet har syftat till att utbilda 
”kritiska deltagare i samtidens medie- och bildkultur” (sid. 10). Bildpedagogiken tog en 
inriktning mot visuell kommunikation som inspirerades av bl.a. semiotik och kritisk teori. 
Eleverna skulle kunna analysera den okontrollerade bildströmmen som sköljer över dem och 
de skulle utveckla ett politiskt medvetande. Som jag förstår det skulle de utvecklas till 
självständigt tänkande individer som inte låter sig luras av propaganda och reklam, vilket jag 
tycker överensstämmer med skolans demokratiuppdrag enligt ovan. Illeris kritiserar 
inriktningen mot visuell kommunikation för att den missar individperspektivet då den bygger 
på kollektivt inriktade utgångspunkter. Fokus hamnar på samhällsfenomen som massmedia 
och politik medan barnets bildskapande och personlighetsutveckling, som tidigare hade varit 
centralt inom bildpedagogiken, faller i glömska. Bättre vore det om bildpedagogiken tog sin 
utgångspunkt i visuell kultur, menar Illeris. Visuell kultur handlar både om det sociala och det 
individuella eftersom det har att göra med individens seende och hur detta seende formas av 
kulturen.  

Ett undervisningssyfte hämtat från visuell kultur kunde alltså vara att utbilda elever som 
förstår hur seendet fungerar? Även detta syfte ligger i linje med demokratiuppdraget: En 
självständig tänkare inser att hon associerar vissa personlighetsdrag till stora bröst och 
blonderat hår, vet att intelligenskvoten biologiskt sett varken är bröst- eller hårfärgsrelaterad, 
men förstår att en ”bimbo” kan börja bete sig ointelligent om alla ser henne som en bimbo. En 
sådan självständig tänkare skulle man kunna skicka iväg till röstlokalen i trygg förvissning om 
att hon inte tror att ”det nya arbetarpartiet” för en uppiffad socialdemokratisk politik. (Vad jag 
menar är att politik framställs mer och mer ytligt i valkampanjer och media, och att det är 
viktigt att kunna se vad som ligger under ytan. Det gäller naturligtvis inte bara moderaternas 
politik.) Syftet tar dessutom sin utgångspunkt i eleven på så sätt att det visuella påverkar 
dennes identitet och då är det viktigt för eleven att förstå hur det går till. Men 
bildundervisning borde inte bara handla om hur man formas av bilder och blickar. Skapandet 
är också viktigt. Att göra målningar eller skulpturer eller vad det kan vara känns också 
meningsfullt. 

Jag har tidigare tagit upp resonemang kring ungdomars behov att skapa sin identitet. Att 
uttrycka sig genom bilder kan vara en väg att lära känna sitt inre och att experimentera med 
stilar kan vara ett sätt att söka en gruppidentitet. Sernhede (2006) menar att ungdomar är mer 
intresserade av att lära känna sig själva och lära sig fungera socialt än vad de är intresserade 
av att lära sig saker om en yttre objektiv värld. Jag finner stöd för detta i intervjuerna, även 
om underlaget inte tillåter några generaliseringar. Jag har fått höra exempel på hur man 
använder sig av bilder för att visa vem man är, för att kommunicera med sina vänner och för 
att påminna sig om händelser i ens liv. Lina vill hitta sin egen stil och hon tycker att det är 
roligt att se när klasskompisarna hittar sina egna stilar. Amanda tycker om ärlig konst, konst 
där konstnären har försökt säga någonting utifrån sig själv. Samuel tycker inte om att man 
sätter upp elevarbeten när eleverna som har gjort dem inte ens bryr sig om vad de har slängt 
ihop. Miriam förklarar att hon skulle vilja samtala kring sina bilder för att det skulle kunna 
leda till en känsla av samhörighet om någon tolkade dem på samma sätt som hon själv. Ur 
elevens perspektiv vore det troligen ett meningsfullt undervisningssyfte att utveckla den egna 
identiteten i samspel med andra. Även detta syfte kan läggas in i skolans demokratiuppdrag. 
Att känna sig själv är en förutsättning för att vara självständig och att fungera socialt 
inbegriper att man undviker att skada andra. 

Det finns alltså ingen motsättning mellan det individualistiska undervisningssyftet att 
utveckla den egna identiteten i samspel med andra och det samhälleliga undervisningssyftet 
att utbilda demokratiska medborgare. Men hur meningsfulla är undervisningssyftena hämtade 
från visuell kommunikation och visuell kultur sedda ur elevens perspektiv? Med några av 
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ungdomarna samtalade jag om massmedia utifrån frågan om vems bilder som syns i 
samhället. Ingen av de intervjuade verkade särskilt bekymrade över hur de påverkas av 
bildflödet i samhället. Vissa av ungdomarna uttryckte dessutom motstånd mot idén att alla 
bilder har ett innehåll, då jag ställde frågor om bilders innehåll. Jag tror att många ungdomar 
vet att det är politiskt korrekt att kritisera underklädesreklamen, samtidigt som de anser att 
den saknar betydelse för dem själva. Underklädesreklam och mediekritik är något som hör till 
ett objektivt kunskapsområde och, om man får tro Sernhede, så är det därmed ett lågprioriterat 
kunskapsområde för ungdomarna.  

Bildämnet inom det estetiska programmet på gymnasieskolan har en officiell 
syftesbeskrivning. Följande kan man läsa på skolverkets webbsida Kursinfo: ”Utbildningen i 
ämnet bild och form syftar till att ge kunskaper om bild- och formområdets 
uttrycksmöjligheter och samhälleliga funktion. Ämnet syftar även till att utveckla kreativitet, 
konstnärligt skapande och ett analytiskt tänkande inom bild- och formområdet” (Skolverket, 
2006/07:A). Formuleringarna om analytiskt tänkande och samhällelig funktion kan 
förmodligen härledas till visuell kommunikation, medan formuleringar om 
uttrycksmöjligheter och konstnärligt skapande kan föras tillbaka på den tidigare dominerande 
riktning inom bildpedagogiken som Illeris nämner och som satte det skapande barnet i 
centrum. Både samhällets och individens perspektiv på vad meningsfull bildundervisning 
syftar till finns representerade i styrdokumenten, men jag är alltså tveksam till om man kan få 
detta med mediekritik att verka lika meningsfullt som självframställning för eleverna. 

I inledningen hänvisade jag till Deweys pedagogik. Han menar att pedagogikens främsta 
uppgift är att utveckla elevens förmåga att ställa upp egna mål, söka vägar att genomföra dem 
och bedöma konsekvenserna, samt att dessa mål måste vara individuella – inte centralt 
formulerade. Endast när eleven vill lära sig att analysera bilder blir syften från visuell 
kommunikation och visuell kultur meningsfulla för eleven. Om jag som lärare tycker att 
bildanalys är viktigt borde jag ha som undervisningssyfte att förmå eleven att vilja förstå 
seendet eller vilja vara en kritisk deltagare i samhällets bildkommunikation.  

Undervisningsinnehåll 

Låt oss säga att jag som bildlärare har antagit syftet att hjälpa eleverna i deras identitetsarbete 
och att väcka deras intresse för att analysera det visuella. Vilka typer av undervisningsinnehåll 
är då relevanta för mig? 

Det finns eventuellt ett problem med undervisning om mediebilder, konstbilder och 
liknande. Problemet är att sådana bilder befinner sig ute i den objektiva världen, ett steg för 
långt bort för att fånga elevernas intresse för att analysera det visuella. Hellre borde man föra 
in bilder i undervisningen som befinner sig närmare eleverna. Vilka bilder har de hemma på 
väggarna? Vilka bilder hänger vid deras skåp i skolan? Vilka bilder får de i brevlådan? Vilka 
bilder har de på sina kläder? Utifrån sådana bilder, som jag antar att eleverna skulle vara 
intresserade av att tolka, skulle man sedan kunna införa begreppen ’uttryck’, ’innehåll’, 
’kontext’, ’sändare’ och ’mottagare’. Utifrån intervjuerna sett, verkar detta vara en rimlig 
strategi. Miriam kunde diskutera kontext utifrån bilder som hänger i skolan: De skulle framstå 
som finare om de hängde på ett museum. David började beskriva vad som är utmärkande för 
graffitibilder jämfört med andra sorters bilder. Även om ungdomarna inte använder 
bildanalytiska begrepp, så gör de bildanalytiska ansatser, men analysen riktar sig snarare mot 
bilder i deras närhet än mot det abstrakta ”bildsamhället” och ”massmedia”. 

Kanske hade jag fått ett annat intryck av intervjuerna om jag tagit med en urklippt 
tidningsbild att samtala kring. Och vad hade hänt om jag hade bett den intervjuade att själv ta 
med sig en bild? Hade det varit lättast för eleven att analysera den medhavda bilden eller den 
urklippta tidningsbilden? Vore det lättare för eleven att förstå de bildanalytiska begreppen 
utifrån den bekanta eller den obekanta bilden? Jag tänker mig att en faktor bör vara känd för 
eleven sedan tidigare. Om eleven behärskar begreppet ’innehåll’ så kan hon använda det för 
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att analysera en tidningsbild som hon inte har sett förut. Om hon inte behärskar begreppet kan 
hon förstå det utifrån en bild som hon har skaffat sig en uppfattning om. Det blir ett större 
avstånd att överbrygga om man ska introducera ett nytt begrepp och en ny bild samtidigt. 

Från visuell kultur kom tanken att det visuella formar identiteten såväl som förståelsen av 
världen. Vilket innehåll bör bildundervisningen ha för att väcka elevernas intresse för detta 
fenomen? Om eleverna inte anser sig berörda av reklambilder bör man kanske undersöka mer 
närliggande fenomen: Vad signaleras genom att bildprogrammet, men inte medieprogrammet, 
har ett utställningsrum? Varför är palestinasjal och randiga strumpor skoluniform på skolan? 
Hur upplever man skolans antiklotterpolicy? Flera av de intervjuade har gjort observationer 
på dessa teman, vilket innebär att de tillämpar sin förmåga att tolka det visuella. I skolan är 
det endast ett forum de saknar. Jag anser att bildundervisningen skulle kunna vara ett sådant 
forum. 

Överlag, om man ser till syftet att hjälpa eleverna i deras identitetsarbete, så tycker jag att 
det är elevernas egna intressen, tankar, känslor och erfarenheter som bör utgöra 
utgångspunkten för innehållet i bildundervisningen. Man kan behandla deras favoritfärger och 
deras hatfärger och de associationer som dessa färger väcker. Linus kan få hålla på med 
Mangateckning samtidigt som Amanda fotograferar med digitalkameran. Alla elever man 
stöter på som gymnasielärare i bildämnet kanske inte har tydliga bildorienterade intressen, 
men hundägaren kan öka sin kunskap om hundar genom att göra olika bilder av hundar och 
den som gillar att laga mat kan experimentera med färg- och limrecept. Man kan låta eleverna 
utforska olika symboler: Vilka symboler identifierar de sig med och varför? Vilka symboler 
skapar de själva? Man kan utforska olika stilar: Hur ser man på olika klädstilar? Vilken 
klädstil är tillåten för eleven? Vilken tecknarstil vill eleven ha? Hur kan hon lära sig att teckna 
så? 

Min erfarenhet av bildundervisningsinnehåll, från tre olika gymnasieskolor där jag har 
vistats antingen som elev eller lärarstudent, är att det tar sin utgångspunkt i tekniken. Eleverna 
ska prova på akryl, olja, tusch, kol, screentryck, torrpastell, akvarell, gouache – i en aldrig 
sinande uppräkning. De ska teckna centralperspektiv och de ska öva färglära. I nästa kurs, 
som är lite kortare, hinner vi bara gå igenom blyerts och människokroppens proportioner. 
Denna teknikorientering får sin förklaring när man studerar målen för olika bildkurser 
(Skolverket, 2006/07:B) där det bl.a. står att eleven skall: 

 
• ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och 

tekniker (Bild och form, grundkurs) 
• kunna skapa bilder i olika material och tekniker (Bild) 
• kunna arbeta kreativt i två- eller tredimensionella material och tekniker och ha 

utvecklat ett personligt uttryckssätt (Bild och form, fördjupning) 
 
Det är behändigt att lägga upp undervisningen som en genomgång av olika tekniker på så 

sätt att alla elever arbetar samtidigt med samma sak. Läraren kan ha genomgångar i helklass 
och sedan ägna sig åt något annat. Det blir också lättare att städa undan och hålla ordning i 
förrådet om man bara har att ställa tillbaka alla akrylfärger på akrylfärgshyllan. Man slipper 
sortera färgtuber och pennor vid dagens slut. 

Mitt förslag till ett meningsfullt innehåll i bildundervisningen bygger dock på att tekniken 
underordnas elevernas intressen, tankar, känslor och erfarenheter. Tekniken är bara ett medel 
för att uttrycka dessa saker. Den kan aldrig bli ett mål i sig. Möjligen om eleven är väldigt 
intresserad av att lära sig en viss teknik. 

Jan Thavenius (2004:2) tycker att skolan ska utgå från elevernas kultur i stället för att 
försöka tillföra eleverna kultur utifrån. Han invänder då emot en kulturpolitik som har syftat 
till att motverka den ”dåliga” populär- och ungdomskulturen genom att föra in konsten i 
skolan. Thavenius skriver att barn och unga använder sig av allt möjligt kulturellt material i 
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sin omgivning för att uttrycka sina känslor och erfarenheter. De utvecklar sin symboliska 
kreativitet och skolan bör stödja denna process. Skolan måste utgå från människorna, inte 
starta med konstobjekten och artefakterna. 

Att konsten (elitens kultur) har värderats högre än populärkulturen (folkets kultur) har lett 
till en omfattande kritisk rörelse som har velat visa att folket minsann inte alls är några 
kulturbarbarer som passivt låter sig underhållas av idiotiska TV-såpor. Människor kan tänka 
själva och de använder sig av populärkulturen som det passar deras egna syften. Denna rörelse 
har i sin tur fått kritik, skriver Magnus Persson (1999), då den har lett till ett synsätt där varje 
kulturellt uttryck är lika gott som något annat. Kalle Anka-tidningen är lika god som Brott och 

straff av Dostojevskij – om inte godare, eftersom Brott och straff-läsare är elitister. Persson 
sammanfattar att ”det finns bra och dåligt både i finkulturen och populärkulturen och att 
bägge förmedlar värderingar och ideologier som kan vara tilltalande eller motbjudande – men 
som måste diskuteras” (sid. 136). 

Att välja undervisningsinnehåll med utgångspunkt från elevens intressen skulle släppa in 
populär- och ungdomskulturen i klassrummet förr än finkonsten. Men flera av de intervjuade 
har också uttryckt viljan att lära sig av andra och pröva nya sätt att uttrycka sig. Kanske kan 
man lägga upp undervisningen så att eleverna lär sig av varandra. Ungdomskulturen är inte 
homogen. Och kanske kan den konstbevandrade läraren introducera konst som hon ser har 
anknytning till elevernas egna bilder. 

Undervisningsmetoder 

Sernhede (2006) skriver att ungdomars laborerande med estetiska uttrycksformer hjälper dem 
att förstå sig själva genom att det estetiska språket kan tala om drifter och känslor bättre än det 
verbala språket. Han framhäver musikskapandets betydelse för ungdomar. Att spela i ett band 
ger en social träning utöver självutforskandet och täcker ett socialt behov hos ungdomar. 
Jämfört med detta är bildskapande ett individualistiskt projekt. Men, som Lina säger:  
 

Förut då målade dom som i grupper och man fick idéer av varandra. Jag tror det 
är ganska viktigt. Inte kan jag komma på nånting helt själv. Man kan ju få en idé 
men sen när man tittar på nåt annat så kan man ju få en helt annan ny idé. Och 
man behöver ju inte göra exakt likadant, utan man kan ju göra det bara till sin 
egen. Men jag tycker att man borde lite mer titta på andra för att det är oftast då 
det blir bra tycker jag. (Intervju med Lina, 2006-12-05). 
 

Bildskapandet i skolan skulle kunna vara mer dialogiskt. Det finns gott om konstnärer som 
har jobbat i grupp och jag gissar att även reklammakare tar hjälp av varandra. Att var och en 
ska måla sin egen tavla gör visserligen att var och en kan betygssättas utifrån verket, men jag 
tycker inte att betygsättning bör vara målet med bildundervisningen, och om den nu tvunget 
måste ske så bör den inte ske utifrån enbart produkten. Hur skulle en dialogiserad 
bildundervisning kunna se ut? 

Givet tanken att den lärande bör sätta sina egna mål, söka vägar att genomföra dem och 
sedan utvärdera resultatet borde undervisningen bli projektorienterad. Arne Kockum (2004:4) 
skriver:   

 
Nu lovsjunger många, med viss rätt, projektarbetets välsignelse. För bildlärare 
som utbildades på Konstfack under 1970-talet är projektmetoden knappast 
någon pedagogisk nyhet. Vi lärde oss också tidigt skillnaden på ”projekt” som är 
en stegvis metod att söka kunskap medan ”tema” är bara vad det handlar om. 
Till exempel ”Vatten”. Och grupparbete är inget annat än att eleverna 
samarbetar i kunskapsarbetet. (Sid. 4). 
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Projektarbeten som sker i form av grupparbeten har potentialen att bli bildskapandets 
motsvarighet till att spela musik i ett band. Sernhede (2006) menar dock att det som gör att 
ungdomar som spelar i band är motiverade att lösa problem och att lära sig saker är att de 
själva har valt att starta ett band och att de själva bestämmer vilken riktning bandet ska ta. Om 
temat och målet för projektarbetet redan är satt och gruppindelningen redan är gjord av någon 
annan än eleverna, så kommer detta att inverka negativt på deras motivation, enligt Sernhedes 
resonemang. Lärandet kommer verka mindre meningsfullt. 

Det kan lätt kännas som att man måste hjälpa igång eleverna genom att sätta en temarubrik 
och genom att visa bilder som kan trigga inspirationen. Annars kanske det inte händer 
någonting. Man litar inte på elevernas vilja att lära sig. Och det är inte så konstigt om denna 
vilja saknas, med tanke på att skolan gör sitt bästa för att dräpa den genom att hela tiden tala 
om för barnen vad de ska lära sig. Vad ska man då med en egen vilja till? Nå, om man som 
lärare tvunget vill sätta en temarubrik, varför inte välja en som man antar rör något som 
eleverna är intresserade av, t.ex. identitet.  

Jag skulle uppmuntra projekt som experimenterar med identitet och stilar. Sådana projekt 
skulle kunna väcka ett intresse för att analysera det visuella. Vad händer om hela klassen 
dyker upp på skolan en dag utklädda i sina mormödrars kläder? Hur reagerar omgivningen? 
Vad säger mormor? Hur upplever man det att ha tantkläder på sig? Ser alla mormorskläder 
tantiga ut? Är alla mormödrar tanter? (Sådana experiment kan visserligen bli etiskt 
problematiska. Vad händer om hela klassen dyker upp på skolan en dag utklädda till 
nazister?) Här öppnas också dörrar för samarbete med teater och dans. Performancekonsten 
kanske kan hitta in i skolan.  

Ett annat sätt att experimentera stilmässigt är att försöka teckna eller måla som någon 
annan. Här måste det inte nödvändigtvis vara Picasso, utan det kan gärna vara någon 
klasskompis. Eleven bör då försöka sätta sig in i vad den andre vill uttrycka och hur, vilket 
ger en förståelse för andras perspektiv och en möjlighet att förstå sig själv på ett annat sätt. 

För att väcka intresse för bildanalys och i förlängningen introducera bildsemiotiska 
begrepp, kunde man göra bildkommunikationen mycket konkret genom att ”svara” på 
varandras bilder med egna bilder. Jag tänker mig t.ex. ett projekt som är upplagt som 
viskleken. Den första eleven gör en bild, låt oss säga att det blir en blyertsteckning av ett träd. 
Nästa elev tar fasta på något i bilden som hon gör en egen bild utifrån. Låt oss säga att det blir 
en blyertsteckning av en fågel, där han försöker utveckla den känsla som den första bilden 
ingav. Därefter tar elev nummer tre över bildkedjan, o.s.v. Diskussionen bör handla om vad 
man tar fasta på i förlagan. Har det med uttrycket eller innehållet att göra? 

Samtal blir viktiga i en miljö där alla håller på med olika saker. Om man, som jag, har 
visioner om en skola där alla får lära sig vad de vill, så kommer kunskaperna att bli ojämnt 
fördelade. Alla kommer att kunna olika saker. Detta är en nackdel eftersom det kan bli svårt 
att förstå varandra fullt ut då man har olika referensramar. Det är också en fördel eftersom den 
samlade kompetensen blir stor. Att samtal och samarbete fungerar är viktigt för att kunna dra 
nytta av den samlade kompetensen, och om samtalet fungerar kan man göra sig förstådd även 
gentemot någon med obekanta referenspunkter. Här är det viktigt att man delar några 
grundläggande värderingar, nämligen att alla har något att tillföra i samarbetet och att alla är 
värda att bli förstådda. Sådana värderingar kan man inte bara informera om, utan de måste 
bevisas i handling. Jag som lärare måste uppvisa den attityden i min interaktion med eleverna 
och arbetsformerna måste vara anpassade så att de låter alla bidra med något. Eleverna skulle 
t.ex. kunna hålla workshops för varandra inom ett valt område som de behärskar och är 
intresserade av. Några former av samarbetsprojekt där olika kompetenser kan få komma till 
uttryck är fanzine- och filmproduktion, happenings och performances. 

Förhoppningsvis kan man få en kontinuitet i projektarbetandet genom att eleverna stöter 
på problem och frågor och upptäcker kunskapsluckor hos sig själva under arbetet med ett 
projekt, som de motiveras att bearbeta i nästa projekt. De kan också inspireras av varandras 
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experiment och vilja prova något liknande själva. Då är det viktigt att de också ges tillfälle att 
ta del av varandras erfarenheter. Man kan schemalägga ”erfarenhetsutbytesdagar” med 
workshopinslag. 

Många av de intervjuade lägger ut bilder på internet. Vissa gör det för att hålla kontakten 
med sina vänner och för att visa upp sin identitet. Andra gör det för att visa upp sina bilder. Är 
detta något som kan integreras i undervisningen? Ja, man kan ju utgå från ungdomarnas 
intresse för att dokumentera sig själva och sitt liv och bjuda in konstnärer och 
dokumentärfotografer till skolan. Återigen workshops: Vad är ett bra dokumentärfoto? Vad är 
ett bra porträtt? Jag ser heller inget principfel i självporträttsövningar. Självklart kan man 
också använda internet som presentationsforum för arbeten som gjorts i skolan och man kan 
försöka få eleverna intresserade av internetkonst. Man skulle kunna göra en stilanalys av olika 
hemsidor: Vem lägger upp bilder på vilka hemsidor? Vilka bilder passar absolut inte in på 
denna hemsida och varför? Vad händer om vi stoppar in några sådana bilder där, trots att de 
inte passar in? Kan man föra några intressanta debatter via den fiktiva personen 
Rondellhundmakarens hemsida? Vad händer om medieeleverna kuppar skolans 
utställningsrum och ställer ut sina privata bilder där?  

Slutsats 

Jag anser att en meningsfull bildundervisning bör syfta mot att utveckla elevens 
självkännedom och sociala färdigheter samt att utveckla elevens förmåga att analysera och 
tolka det visuella. Det förra är direkt meningsfullt för eleven och samhället. Det senare är 
meningsfullt för samhället, men för eleven kan det framstå som abstrakt. Därmed bör man 
sträva efter att i undervisningen i första hand väcka elevens intresse för att analysera och tolka 
det visuella.  

Undervisningsinnehållet bör vara baserat på elevernas tankar, känslor, intressen och 
erfarenheter. Man kan introducera konst, bildanalytiska begrepp och begrepp från visuell 
kultur via bilder och fenomen som finns i elevernas närhet och som är betydelsefulla för 
eleverna. Teknikgenomgångar bör vara sekundära i förhållande till vad eleverna vill uttrycka 
och förstå. 

Undervisning som är projektorienterad och samarbetsinriktad samt temafri gynnar 
utvecklingen av elevens självkännedom och sociala färdigheter. Ett tänkbart problem är att 
eleverna blir handlingsförlamade i en sådan situation. Då kan läraren introducera (med pompa 
och ståt och överraskningseffekter om det behövs) ett tema utifrån elevernas intressen, t.ex. 
något som har med identitet att göra, eller föreslå ett projekt som eleverna själva kan utveckla 
vidare, t.ex. att göra ett fanzine. Det är viktigt att få till stånd samtal och kunskapsutbyte 
mellan eleverna. Man kan schemalägga ”erfarenhetsutbytardagar” med workshopinslag. 

Tillbakablickar och utåtblickar 
Denna uppsats kunde ha skrivits bättre. När jag genomförde intervjuerna hade jag inte syftet 
klart för mig. Jag visste att jag var intresserad av hur människor formas, hur samhället 
reproduceras och skolans del i detta. Jag tänkte att bildkommunikation också hade med saken 
att göra. Studierna kom att cirkulera kring olika perspektiv på bildkommunikation och 
slutligen visade det sig att mitt syfte med det hela var att komma till någon slutsats om hur jag 
ska kunna bedriva en meningsfull bildundervisning. Hade jag vetat detta från början hade det 
framstått som rimligare att direkt bedriva studier utifrån frågan: Vad är meningsfull 
bildundervisning? Som det ser ut nu är mina frågeställningar dåligt anpassade till syftet. Jag 
har haft vissa svårigheter att väva ihop resonemangen. Men eftersom jag befinner mig i slutet 
av min lärarutbildning, har jag desperat jagat den där slutsatsen. Det har fått bli spekulationer, 
men jag tycker inte att de är helt ogrundade. Om jag skulle göra om uppsatsen skulle jag 
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behålla syftet, men göra om frågeställningarna. Man ska inte backa för de stora syftena, det är 
de som är viktiga. 

Jag har några idéer om framtida forskningsprojekt. Vad händer när eleverna får sätta sina 
egna undervisningsmål oberoende av kursplaner och styrdokument? Vilka mål sätter de? 
Upplever de undervisningen som meningsfull? Vad händer med lärarens roll? Var befinner 
sig eleverna efter tjugo år? Men sådan forskning finns förhoppningsvis redan. Det riktigt stora 
experimentet är naturligtvis vilken sorts samhälle vi skulle få om all undervisning baserades 
på egna målsättningar. 

Att sätta egna mål är inte så lätt. Kanske skulle eleverna misslyckas med detta om de inte 
fick stöd av kursplaner och lärare. De skulle sätta målen för högt, eller de skulle vilja göra 
onyttiga saker, eller de skulle bara göra tråkiga saker på samma sätt som de alltid gjort förut, 
eller de skulle inte göra någonting alls? Det är lättare om någon redan har satt det stora målet 
och man bara behöver formulera ”egna” delmål. Här vill jag läsa forskning kring spontan 
mänsklig verksamhet. Eller egentligen är det väl mera filosofi jag vill läsa. Vad händer när 
människor är helt fria att välja sin verksamhet? Kan man vara helt fri att välja? Vilka faktorer 
är nödvändiga att ta hänsyn till i väljandet? Vilka faktorer tar man hänsyn till fast man inte 
behöver och varför gör man det? På ett konkret plan går det faktiskt att bedriva forskning 
kring detta. Man kan be människor att motivera olika val de gör och försöka hitta mönster i 
resonemangen. 

Jag har antytt vissa mönster och gjort vissa upptäckter i intervjumaterialet, men jag kan 
knappast dra några slutsatser utifrån sju intervjuer. Därför skulle det vara intressant att forska 
vidare kring följande teman: 

 
• Är det så att flickor ”bilddagbokar” medan pojkar publicerar digitala illustrationer 

på internet? Hur skiljer sig pojkars och flickors användning av bilder åt? 
• Är det så att mycket av konsten som ungdomarna producerar på skolan är mörk 

och signalerar ”ond, bråd död”? Varför målar de sådana bilder? Vad anser 
ungdomarna är konst? 

• Skiljer sig medieelevernas förståelse av vad en bild är från bildelevernas? På vilket 
sätt i sådana fall? Hur märks detta i deras användning av bilder? Hur förstår 
eleverna på t.ex. fordonsprogrammet bilder? 

• Hur upplever eleverna skolandan med klotterförbud och påbjuden palestinasjal? 
Hur förhåller de sig till elever från andra skolor? Vad händer med den som bryter 
mot skolandan? 
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Bilaga 1 
 
 

INTERVJUFRÅGOR TILL ELEVEN, 
BILDKOMMUNIKATION 
 

 
1)  Betraktare 

Vilka bilder/ vilken särskild bild lägger du märke till i skolan? 
 Varför lägger du märke till dem/ den? 
 Vilka bilder/ vilken särskild bild lägger du märke till utanför skolan? 
 Varför lägger du märke till dem/ den? 
 Vilket innehåll är det i sådana bilder som du tycker om? 
 Vilket innehåll är det i sådana bilder som du ogillar? 
 

2) Skapare 
Gör du själv några bilder? 

 Vilket innehåll är det i dina bilder? 
 

3) Delaktighet 
Vilka möjligheter har du att komma ut med dina bilder i skolan? 

 Vilka möjligheter har du att komma ut med dina bilder utanför skolan? 
 Använder du dessa möjligheter? 
 Om nej, varför inte? 

Vems bilder är det som syns i skolan? 
 Vems bilder är det som syns utanför skolan? 



Bilaga 2 
 
MIRIAM 
Miriam beskriver tre bilder inne i skolbyggnaden som hon har lagt märke till. Det är målningar som 
hänger på väggarna vid skåp och i korridorer. Två av målningarna föreställer människor och dessa 
associerar Miriam till personer som hon känner till. En tredje målning är väldigt stor och färgglad och 
finns i närheten av bildsalarna. Miriam antar att det är bildelever som har gjort den. Tavlor som bara 
hänger på en vägg i skolan tänker hon inte så mycket på som fina tavlor, utan det krävs mer av 
sammanhanget. Tavlor på ett museum eller i skolans utställningsrum blir kanske fina just för att de 
presenteras i ett sådant sammanhang. 

Eftersom Miriam ser mycket på film intresserar hon sig för ”den typen” av bilder och foton. Hon 
är intresserad av bildkomposition och hon tycker om när det är svartvitt och starka kontraster. Hon 
gillar gamla fotografier och beskriver ett exempel. Det är två fotografier som föreställer hennes 
mamma och moster som barn. De sitter på en bänk, förmodligen i en trädgård, och de ser glada ut. Det 
är ljussättningen och formatet som är märkvärdiga för Miriam snarare än motivet. Hon förklarar att det 
är den ”svartvita gammaldagsa känslan” som hon tycker om.  

Med stor inlevelse berättar hon sedan om landskap, solnedgångar och snödoft, sådana bilder som 
hon har i huvudet och som hon tycker om: ”Om jag ska beskriva nånting som jag tycker är vackert så 
brukar jag beskriva sådana bilder. Dom ger ju en sorts känsla av lugn och harmoni och (…) man kan 
ha en sån här rådålig dag och sen när man ser nånting fint så kan det vara rätt okej ändå.” 

Däremot tycker Miriam inte om bilder som är sexuellt kränkande och hon tycker inte om att barn 
utnyttjas i reklam. Hon nämner H&M:s reklampelare och blöjreklam som exempel på bilder som är 
ytliga och skamliga. 

När Miriam gör egna bilder brukar hon använda digitalkamera och bildredigeringsprogram på 
datorn. Hon gör collage och ”mixtrar” med bilderna på datorn och vid fotograferingen brukar hon 
tänka på bildvinkeln, t.ex. att ett stängsel kan se mer spännande ut ur grodperspektiv än rakt framifrån. 
Tecknar och målar gör hon mest bara i skolan.  

Miriam förklarar att det är språket som är hennes främsta uttrycksmedel och tillägger att hon nog 
inte vill detsamma med sina bilder som med skrivandet. Bildskapandet håller hon på med för att det är 
roligt och för att resultatet kan bli snyggt. Ibland kanske det finns en tanke bakom bilden, men inget 
konkret. Det är känslor hon vill uttrycka med sina bilder, och hon vill uttrycka sig själv som person. 

De möjligheter Miriam ser att visa upp sina bilder i skolan vore att ordna någon utställning t.ex. i 
cafeterian eller utställningsrummet. Annars kan man ju alltid lägga ut bilderna på internet, på olika 
album och hemsidor. Hon har själv bilder på internet, bl.a. i en bilddagbok, men hon är inte så aktiv 
som bilddagbokare säger hon. Det är mest om det händer något speciellt i hennes liv som hon berättar 
om det i bilddagboken. 

Miriam brukar ta kort på sig själv med sin webcam för att kunna gå tillbaka och jämföra bilderna 
och se hur hennes utseende förändras, men sådana bilder lägger hon inte ut på nätet. 

Hon har aldrig ställt ut några bilder, förutom kanske i klassrummet på sin gamla skola. Om hon 
skulle ställa ut några bilder skulle hon vilja få konstruktiv kritik tillbaka, ”för det är ju som så man 
utvecklas”. Hon skulle också vilja veta hur folk reagerar på hennes bilder och hur de tolkar dem ”för 
det kan ju göra att man kan börja föra en dialog eller börja diskutera, öppna ögonen för nånting annat – 
ett annat sätt att tänka, genom att få höra andra. Eller så blir det att man tycker likadant och då känner 
man en slags samhörighet”. 

De bilder som syns i skolan eller, som Miriam poängterar, de som hon själv lägger märke till, är 
bilder som är skickligt utförda. Det är de duktiga personernas bilder som syns. På sätt och vis får alla 
synas eftersom alla som går bild och formprogrammet får sätta upp sina bilder, vare sig de är kreativa 
och ivriga att skapa eller duktiga på att rita men mindre fantasifulla. 

Miriam lägger märke till det som är extra utstickande, antingen på så sätt att man ser en tanke 
bakom eller för att det är ”bara allmänt snyggt, utan någon djupare förklaring”. 

Utanför skolan anser Miriam att det är media- och reklambilder som syns mest. Hon har läst att 
tonåringar drabbas av tusentals reklambudskap per dag. Hon själv brukar ändå inte lägga märke till 
reklamen, utan tittar mer på affischer som sitter på elskåp och stolpar och som rör t.ex. 



musikevenemang. Dessa bilder lägger hon märke till eftersom de intresserar henne. Andra bilder som 
Miriam kan lägga märke till är sådana som helt enkelt inte passar in i sammanhanget. Hon föreslår 
skämtsamt en grön tavla med en gris upphängd på en tegelvägg som ett sådant exempel.  
 
DAVID 
Det finns en bild som David tycker om och har lagt märke till på skolan. Den hänger på väggen direkt 
till vänster när man går in i en av skolbyggnaderna. Det är en abstrakt bild och det är den bild i skolan 
som mest liknar Davids egen stil.  

David nämner signaturen Ikaros (Daniel Diaz, graffitikonstnär) och beskriver en av dennes 
målningar som han tycker om. Det är en målning som täcker en hel vägg inne på muséet och som 
föreställer en mängd ansikten. Graffiti finns ju annars överallt och David berättar att han tycker om att 
gå omkring och titta på graffiti i tunnlar och på andra ställen. 

Målningar som Mona Lisa tycker David inte säger honom så mycket. Det händer ingenting i 
sådana målningar. De är stela. I graffiti använder man mer färg och det säger honom mer. Ju mer 
färger desto intressantare blir det. Dessutom är graffiti eller klotter mer än en målning, eftersom 
signaturen visar att en speciell person har varit på en särskild plats. ”Va, har han varit här, han bor ju i 
Stockholm!?” utbrister David och spelar glatt förvånad, som för att illustrera. 

Om man bortser från skoluppgifterna brukar David mest måla graffiti. Han sitter hemma och 
skissar, men det händer inte så ofta att han går ut och målar och han målar inte olagligt. Han förklarar 
att när man ska säga något genom en graffitimålning, så kan man göra det både i ordval (eftersom 
målningen ofta föreställer text) och i färgval. David vill göra sina målningar i en varm färgskala. ”Det 
är inte så mycket hat i mina bilder”, säger han och ler försiktigt. 

David har hört att skolan varje år köper in tavlor från avgångselever och han tror att man får sätta 
upp sina bilder inne i skolbyggnaderna om man skulle vilja. Han vet att ungdomshuset och ett av 
caféerna i staden anordnar utställningar där ungdomar kan bidra med egna verk. I skolan finns ett 
utställningsrum där man ställer ut skoluppgifter klassvis.  

När det är sådana utställningar där hela klassen deltar, då deltar David också, men annars har han 
inte försökt komma ut med sina bilder. Han har t.ex. inte hängt upp några bilder på någon vägg inne i 
skolan. Det vore pinsamt eftersom ingen annan gör det. Han har heller inget behov av det. 

David antar att de bilder han ser omkring sig i skolan främst har målats av gamla elever, även om 
vissa bilder kan vara inköpta från annat håll. De graffitimålningar han ser utomhus är gjorda av olika 
personer. 
 
SAMUEL 
I skolan lägger Samuel egentligen inte märke till några bilder alls, om man bortser från någon enstaka 
affisch från Ung Vänster. Han öppnar sällan kurslitteraturen och säger att han aldrig går in i skolans 
utställningsrum. Han vet ändå att det pågår en porträttutställning i utställningsrummet och han 
beklagar att bildeleverna inte syns mer, då de är ”fördjävligt duktiga”.  

Bilder på väggarna uppfattar Samuel som trevliga eftersom de skapar variation genom att täcka 
över en del av väggen. Han beskriver bilderna på skolans väggar som ”oftast ganska mörk konst” och 
påpekar att denna kontrasterar fint till den omgivande miljön. 

Samuel är medveten om att han passerar bilder på vägen till t.ex. bussen, men dessa lägger han 
egentligen inte märke till. ”Dom är en del av vardagen, dom passerar man, dom ser man inte”, säger 
han. Han har inga bilder hemma på väggen och han läser inte så ofta tidningar. Utanför skolan, på 
fritiden, brukar Samuel mest lägga märke till bilder som finns på internet.  

De bilder som han lägger märke till är sådana som har en intressant komposition, som innehåller 
variation och kontraster. Han beskriver två porträtt som hänger i utställningsrummet. Det ena porträttet 
är lyckat eftersom övergångarna är välgjorda medan det andra porträttet är intressant eftersom det är 
”abstrakt fysiskt”, d.v.s. det syns tydligt att det är ett ansikte men färgerna och allting är ”så himla fel”. 
En sådan bild säger egentligen ingenting, utan det är kvaliteten, att bilden är ”svårt genomförd” och 
”ovanligt genomförd” som väcker Samuels intresse. 

Bilder som Samuel inte tycker om är sådana som är dåligt utförda. Han raljerar lite över Ung 
Vänsters affischer: de är ogenomtänkta, enkla och billiga. Egentligen gillar Samuel enkelt utförda 
bilder, men, som han resonerar kring sådana: en bild som innehåller få element och ett starkt budskap 
är bra, medan en bild som har utförts på fyra minuter ”rakt upp och ner” bara blir fel. 



Samuel brukar själv göra digitala illustrationer. Han hittar på vad bilden ska illustrera, så försöker 
han illustrera detta så bra som möjligt och testar nya tekniker och kombinationer längs vägen. Det 
brukar oftast vara så att han experimenterar med enkla former, som t.ex. en pil, förklarar han. Han 
försöker då göra ”nåt vettigt, nåt nytt med själva pilen”.  

Ofta när man har en skoluppgift, t.ex. att designa en etikett till en flaska, måste man förklara sitt 
syfte med etiketten, berättar Samuel. Men budskapet är ingenting annat än själva bilden. Man väljer ett 
tema, t.ex. ”öppet natur”, sedan ”gör man glatt natur på nåt vis” och sedan berättar man: ”vi tänkte 
såhär och såhär, men det gjorde man ju inte, (…) så budskapet är oftast bara bilden i sig”. 

Samuel anser att han har goda möjligheter att visa upp sina verk i skolan, så länge det rör sig om 
skoluppgifter. Fotouppgifter hängs upp på en viss vägg och andra saker hängs upp på andra väggar. 
Utställningsrummet är dock inte till för honom, utan det är reserverat för bildelever och för att visa 
upp skolan. Personliga bilder har Samuel ingen möjlighet att visa upp i skolan, men dem kan han 
publicera på internet, vilket han också gör ibland.  

Samuel tycker inte om att hänga upp sina skoluppgifter på skolans väggar och jämföra dem med 
andras arbeten, eftersom många av eleverna inte ens bryr sig om vad de har gjort: ”dom har bara gjort 
det för att dom ska det för att dom går den här kursen (…) Dom har börjat på den, dom tyckte det var 
skitkul före, sen har dom tappat all sugen, så då tycker jag inte det finns nån anledning att he upp det 
över huvud taget. Dom flesta grejerna är inte ens värda att visa upp.”.  

Det är bildelevernas bilder som syns mest i skolan, menar Samuel. Han fördjupar temat med den 
stereotypa bildeleven, vars mörka konst kontrasterar fint till ”en öppen och fri miljö där man ska visa 
upp hur bra allting har blivit”. 

Efter att ha beskrivit en jämförelse mellan bild- och medieprogrammet, konstaterar Samuel att 
bildelevernas alster är mer förtjänta att visas upp än medielevernas alster, eftersom han själv inte 
skulle kunna åstadkomma sådana bilder som bildeleverna gör. Sådana bilder som kommer ifrån 
medieprogrammet kan man tvärtom göra mycket enkelt själv. Sedan tillfogar han: ”Bildeleverna 
kanske känner likadant”. I min tolkning menar Samuel att bildeleverna kanske också tycker att vem 
som helst kunde ha gjort de bilder som produceras på bildprogrammet. 

Utanför skolan syns de bilder bäst som flest människor är villiga att offra tid och pengar för att få 
tillgång till, resonerar Samuel och diskuterar kring Veckorevyn, Aftonbladet och Västerbottenskuriren 
(VK) som exempel på detta. En bild i VK av en bil som kört in i en lyktstolpe med åtföljande notis får 
dock inte lika mycket uppmärksamhet som Aftonbladets reportage om Paris Hilton. 

Samuel beskriver sig som datorentusiast och om han lägger ner pengar på något så är det på detta 
intresse, på en fungerande dator med bra program. Den digitala världen, via olika forum och klubbar är 
därmed något som är väl synligt för honom. Efter intervjun tipsar Samuel mig om två hemsidor där 
man bl.a. kan publicera digitala bilder: deviantart.com och gfxartist.com. 
 
LINUS 
Linus brukar inte lägga märke till någon speciell bild i skolan, utan tittar på alla bilder och tänker att 
de som har gjort dem är väldigt duktiga. Han antar att de flesta bilderna på skolan är gjorda av 
bildelever, förutom några som är inköpta. Linus beskriver tre bilder som sitter i matsalen och som han 
tycker om. De innehåller ett återkommande tema, en pil som framträder på olika sätt, och de går i olika 
färgskalor. ”Det måste ju ha varit nån som hade en tanke med det om man ska göra tre likadana”, säger 
han. 

Annars tycker Linus om ”ljusa bilder som inte föreställer en massa ond, bråd död”. Som exempel 
beskriver han en bild som han har sett på internet. Den föreställer ”en tjej som sitter under ett äppleträd 
med ett äpple i handen och allt är vår och fint”. En sådan bild känns mer hemma än en bild som visar 
upp misär och lidande. Man vill ju höra hemma i något ljust, förklarar Linus. 

Linus gillar bilder som föreställer solig natur och de får gärna också innehålla människor eller 
andra varelser så att man ser att där finns något liv. Mörka bilder kan visserligen vara fina, men han 
känner inte så mycket med sådana. Han tycker inte om när en bild signalerar att personen som har 
gjort den mår jättedåligt eller när bilden är grotesk, eftersom han inte skulle vilja se något sådant i 
verkligheten. 

När Linus gör egna bilder hemma så blir det mest Manga, men på skolan gör han bilder som är 
”lite mer genomtänkta”. Han tycker att det nästan är roligare att göra bilder i skolan eftersom han då 
får ”testa lite nytt sådär, och se vad jag tycker om att måla”. Linus bilder föreställer oftast människor 



och natur, sådant som han tycker om i andra bilder. I skolan får han testa andra teman. ”Nu gör jag en 
man som hoppar på en kvinna och alla tycker det är jättehemskt”, säger han och och tillägger med ett 
fniss att det inte är sådana bilder han brukar göra. 

Klassen ska snart ställa ut lite bilder på uppdrag utifrån, men än så länge har man inte haft någon 
utställning i skolans utställningsrum. Linus lägger ut en del bilder på internet, men han gillar inte 
tanken att ”gå runt och visa folk bara ’titta, det här har jag gjort!’”. Han tycker att han kanske inte är 
duktig nog och han gör så mycket annat på dagarna att han inte riktigt har tid. 

De bilder som Linus lägger ut på internet är foton som han har redigerat på datorn. Än har han inte 
lagt ut något som han har målat själv. Bilderna hamnar antingen på deviantart.com eller apberget. 
Tekniken vållar honom vissa problem hemifrån. Han saknar en ritplatta till datorn och uppkopplingen 
till internet är lite för seg för att det ska fungera bra att ladda upp bilderna. 

Linus tycker att man borde säga att allas bilder syns i skolan eftersom man får hänga upp alster i 
korridoren om man vill och eftersom olika årskurser får hänga utställningar i skolans utställningsrum 
”om man har gjort nåt speciellt projekt nästan inom bild”. Förutom detta så visar man upp och pratar 
om sina bilder inom bildklasserna. 

Utanför skolan syns allas bilder som vill att de ska synas. Även om alla inte kan ställa ut på 
museum så kan alla lägga ut bilder på internet. Själv brukar Linus titta på bilder på t.ex. 
deviantart.com. Där finns bilder från hela världen och de som har gjort bilderna är inga kändisar utan 
vanliga människor.  

Linus tycker att det är intressant att se hur de gör bilder som inte har det som heltidsyrke. ”Man får 
ju inspiration från allt och då är det ju roligt om man inte går på en utställning där bara en person har 
gjort alla bilder, utan då får man ju titta på massvis av bilder från olika människor”, förklarar han. 
 
LINA 
Det finns en målning på skolan som hon tycker om. Den är ganska stor och färgerna är jordnära och 
starka. Det finns granar på målningen, den innehåller ett härligt mönster och så är den lite abstrakt. 
Bilden förmedlar lugn till Lina eftersom hon tycker om mörka och starka färger som är naturliga. Hon 
blir sugen på att gå ut i skogen, säger hon. Lina tror att det är en konstnär som har gjort målningen. 

Jag undrar om Lina har sett några andra bilder än konstverk på skolan, t.ex. klotter på toaletterna. 
Hon har inte sett något klotter och hon tycker heller inte om klotter eller graffiti om det bara föreställer 
text, möjligen om det föreställer ansikten. Hon beskriver en mosaik som finns på skolan och som 
föreställer ett ansikte. Den tycker hon om. 

Utanför skolan brukar Lina faktiskt titta på en bild som liknar klotter, ”fast det är ju som ett klotter 
som jag tycker om”, tillägger hon. Det är en dekorationsmålning som är gjord med svarta linjer, som 
en tapet direkt på väggen inne i ett café. Lina vet vem som har gjort dekorationen och hon ser den jämt 
när hon går på stan. Den är snygg och så stor att den täcker hela cafét, men den inger ingen speciell 
känsla. 

Det måste inte vara jordnära färger i en bild för att Lina ska tycka om den, och det behöver inte ens 
vara en snygg bild. Lina gillar alla bilder som det syns att någon har lagt ner tid på att göra. Motsatsen 
till detta är t.ex. en liten svart låda som någon har slängt ihop på tre minuter och som denne någon får 
flera tusen kronor för. ”Dom kanske har suttit och tänkt hur länge som helst men det är fortfarande 
nånting som bara, ja…” 

I sitt eget måleri har Lina hittat två stilar som hon gillar att använda. Antingen är det stora drag och 
mycket naturliga färger ”men med lite småpjoller ändå i allting”, ”lite afrikanskt nästan”. Eller så är 
det svarta linjer med inspiration från cafédekorationen. En bild som är svart och grå mot en vit vägg 
syns tydligt. Lina vill göra bilder som sticker ut på olika sätt. Det ska vara liv i dem. Man ska bli 
intresserad och vilja fortsätta titta. Hon berättar om hur hon experimenterar med olika format på 
dukarna och hur hon låter dem sticka ut fem centimeter från väggen och fortsätter målningen på 
kanten. Det är ändå inget speciellt, ingen särskild känsla som hon vill förmedla genom sitt måleri. 
Kanske är det sig själv hon vill förmedla, föreslår jag. Lina svarar: ”Man målar ju alltid med lite av sig 
själv i bilden. Jag klär mig ju i mycket av dom färger som jag målar och sånt där.” 

Lina ser vissa möjligheter att komma ut med sina bilder i skolan. Utställningsrummet finns ju och 
där klassen ställt ut vid åtminstone fyra tillfällen. Nyligen har klassen också fått ett erbjudande från 
några elever på en annan gymnasieskola om att delta i ett projekt. Det är en sorts 
konstverksförmedling som riktar sig till företag. Företagen kan hyra eller köpa målningar som 



bildeleverna har gjort och de elever som initierade projektet är mellanhänder i utbytet. Lina har redan 
fått en av sina målningar uthyrd, men de andra i klassen har inte varit så intresserade av projektet. De 
tycker kanske att det är jobbigt att måla hemma eller så är de rädda att någon ska säga något illa om 
deras målningar. 

Andra sätt att komma ut med sina bilder är att publicera dem via någon hemsida eller om man har 
kontakter. Lina tror inte att det är någon bra idé att bara gå till ett galleri och fråga om man kan få 
ställa ut där. Hon förklarar vidare att företag ofta har någon som ansvarar för att köpa in konst och att 
Uminovas ”konströrelse” visat stort intresse för konstförmedlingsprojektet, eftersom just denna rörelse 
har som syfte att hjälpa unga konstnärer att komma ut.  

Vi pratar lite om svårigheterna med att sätta ett skäligt pris på sina verk i proportion till nedlagd 
arbetstid och materialkostnad. 

För Lina syns de bilder mest i skolan som hennes klasskamrater har gjort. Hon tycker om när det 
syns att någon har hittat sin stil. Särskilt lägger hon märke till målningar som är inramade, upphängda 
och klara eftersom det mesta som finns i bildsalarna annars är ofärdiga alster och eftersom man ser 
dem på ett annat sätt: ”Den där skulle vara skitsnygg att ha hemma på väggen.” 

Utanför skolan ser man mest affischer, säger Lina, men tillägger att hon brukar gå in på gallerier 
”för att sno lite idéer”. Hon stjäl inte andras idéer rakt av, förklarar hon, men hon använder dem som 
inspiration och gör om dem till något eget. Hon beskriver en situation i klassen då det ”vart lite såhär 
stämning” eftersom Lina härmades: ”Nu för tiden så känns det som att nu ska man verkligen ha sin 
stil. Nu är det viktigt att man ska ha sin egen stil och vara utmärkande och sådär. Man får inte likna 
någon annan.” Själv tycker Lina att det är bra att använda sig av andras idéer: ”Förut då målade dom 
som i grupper och man fick idéer av varandra. Jag tror det är ganska viktigt. Inte kan jag komma på 
nånting helt själv. Man kan ju få en idé, men sen när man tittar på nåt annat så kan man få en helt 
annan, ny idé. Och man behöver ju inte göra exakt likadant, utan man kan ju göra det bara till sin egen. 
Men jag tycker att man borde lite mer titta på andra, för att det är oftast då det blir bra tycker jag.” 
 
MARY 
De bilder som Mary lägger märke till i skolan är mest bilder som eleverna har gjort. Hon berättar att 
man brukar sätta upp projektarbeten i en korridor i det hus där hennes program vistas och att hon tittar 
på dem för att få inspiration inför sina egna projektarbeten. Hon brukar inte tänka så mycket på vad 
som hänger i utställningsrummet ”för där brukar jag ju inte vara så mycket, utan det är ju där där jag är 
som man märker”. 

Utanför skolan tittar hon mest på affischer för olika evenemang. Det är intressant att se hur de har 
burit sig åt för att locka dit folk, säger hon. Det är sådana bilder som hon har i sitt rum.  

Mary beskriver en reklamaffisch för barncancerfonden som hon tycker är bra eftersom den har en 
bra kombination av text och bild som får en att tänka till. Bilden föreställer ett barn med en cykelhjälm 
på huvudet och texten lyder: ”Det finns inget skydd mot cancer”. Mary tycker om bilder som är lite 
allvarliga, sådana som sticker ut och får en att tänka efter. 

Hon tycker att det finns mycket bilder med ”tjejer som ligger överallt” och hon gillar dem inte 
eftersom det ”kan ju vara reklam för vad som helst, och så är det ändå en bild på en tjej som ska få 
folk att köpa produkterna”. 

Det händer att Mary ritar små, vänligt menade, karikatyrer i sitt block på lektionerna, men annars 
målar hon inte. Hon har en målning som hon gjorde på högstadiet hemma på väggen. 
Karikatyrbilderna, som hon skickar som lappar till kompisarna, är ett sätt att göra lektionen lite 
roligare. Visserligen fotograferar Mary en del, men hon tänker inte på det som att göra bilder: ”Det är 
ju mer, inte såhär konst, utan det är ju mer på vänner och så.” Vissa fotografier lägger hon ut på 
apberget (ett internetcommunity). Det är foton ”på saker som representerar en lite grann, om man vill 
visa vem man är, om man har tagit en bild på gruppen man tycker om, eller tagit en bild på en affisch 
eller på ens vänner eller sånt, intressen och så…” Bilderna på internet visar alltså vem hon är. 

Den möjlighet Mary har att komma ut med sina bilder på skolan uppenbarar sig i samband med 
projektarbeten, men då gör lärarna oftast bara ett urval av bilder som blir uppsatta på väggen. Eleverna 
har pratat om att få en anslagstavla eftersom allt som de själva sätter upp på väggarna blir bortstädat 
ganska snart. Mary förstår att bilder tas ner eftersom skolan vill ge ett städat intryck, men tillägger att 
det vore kul med något ställe där man kunde sätta upp saker fritt och veta att de inte försvinner. 



Mary känner inte till några direkta möjligheter att komma ut med sina bilder, förutom internet. 
Hon nämner att det finns hemsidor där man kan lägga ut fotografier och kommentera varandras bilder. 
Hennes kompisar använder sådana hemsidor, men själv gör hon inte det. 

De bilder som syns mest i skolan är bildelevernas alster och bilder som lärarna väljer ut, 
konstaterar Mary. Kanske skulle eleverna kunna få bestämma vilka bilder som skulle sättas upp om 
hela klassen gick ihop och ställde krav. Men skolan vill nog ge ett städat intryck och  det skulle kanske 
bli fint om man satte upp alla bilder, men det kunde ju bli plottrigt också. Mary har inte sett så mycket 
klotter på skolan. Hon berättar att det fanns en skylt där det stod att man inte fick klottra, och att någon 
hade ritat en glad gubbe på den skylten. Efter intervjun går vi och letar efter skylten, men den verkar 
ha tagits ner. Mary visar mig också var hennes klass har hängt upp några projektarbeten, på en 
anslagstavla i närheten av en skywalk mellan två av skolbyggnaderna. 

Mary tänker sig att de bilder som syns utanför skolan är mest reklam, om man undantar klotter. 
”Det är ju ingen som har målat en bild och satt upp heller, det är ju som inga privatpersoner. Det är väl 
dom som betalar som får sätta upp lagligt, kanske.” 
 
AMANDA 
Det finns väldigt mycket konst på skolan, säger Amanda, så det är ju många bilder man lägger märke 
till. Bl.a. beskriver Amanda ett svartvitt fotocollage av porträtt där eleverna på porträtten är utklädda 
till olika karaktärer. Hon tycker om porträtten eftersom de är estetiskt tilltalande och det är spännande 
att se människor som man känner i utklädnad.  

Amanda fotograferar själv mycket i svartvitt och hon brukar hålla till på bilddagboken.se, där hon 
lägger upp egna bilder och tittar på andras. Det är de estetiska kvaliteterna i bilder som hon brukar 
lägga märke till, snarare än att hon fäster sig vid någon särskild bild. Amanda tycker också att 
gatukonst, t.ex. graffiti är kul.  

Hon fascineras av sådan konst som man kan relatera till, t.ex. saker som folk skriver på offentliga 
toaletter. Det är fint och vackert eftersom det är så ärligt och kravlöst. Amanda jämför detta med bilder 
som hänger i bildkorridorerna och på vernissage. I sådana bilder är det så mycket som spelar in, t.ex. 
betyg och kravet att vara nyskapande, producera någonting klockrent och verkligen säga någonting. 
Gatukonsten är anonym och därför kan den vara ärlig på ett annat sätt. Så berättar Amanda om en 
utställning där konstnären (Marit Strandberg) hade täckt en hel vägg med jättelånga pappersark med 
sina nedskrivna tankar på. ”Det var skitcoolt faktiskt!” 

Det finns ingen toalettkonst på skolan eftersom det hör till skolandan att inte skriva på väggarna, 
förklarar Amanda. Visserligen har det förekommit sabotage där någon utifrån har klottrat på skolan, 
”men det är ju som en annan grej, det är ju inte alls lika, men det är ju spännande”, säger hon. Vid ett 
tillfälle har någon skrivit sin tag på skolan och vid ett annat tillfälle har någon skrivit budskapet ”Eat 
meet or die” utanför entrén. 

Att det finns en skolanda är välbekant, menar Amanda och berättar att hon träffat en person som 
bara bott i staden ett halvår men som redan är bekant med skolans rykte. Vad andan säger är att man 
får säga och tycka som man vill på skolan – fast kanske inte om man är blåmoderat – och att man tar 
hand om varandra och skolan. Skolandan ställer vissa krav på elevernas klädstil: ”Man ska ha randiga 
strumpor och palestinasjal, det är så mer eller mindre”. Det klottrade budskapet ”Eat meet or die” 
uppfattar Amanda som ett påhopp på skolans rykte om att hysa många veganer. Förmodligen går de 
som ligger bakom klottret på någon av stadens andra gymnasieskolor. 

Amanda tycker om provocerande konstverk. Hon nämner Andy Warhol och Salvador Dalí och 
förklarar att det som inspirerar henne till att börja tänka är när man försöker krossa tabun, när man tar 
upp farliga ämnen. Hon tycker att processen går åt rätt håll när den som skapar har något att säga och 
försöker uttrycka det.  

Konst som produceras i skolan har ofta, men inte alltid, gått en omvänd process, menar hon. Man 
försöker komma på något att säga och skapa bara för att man ska det. Amanda tycker inte om bilder 
som inte har någonting att säga, eller som säger någonting som redan har blivit sagt för många gånger. 

Amanda brukar fotografera mycket och hon brukade måla en del, men det gör hon inte längre. Hon 
förklarar vad det innebär att ”bilddagboka”, att det är ett sätt att berätta om och komma ihåg vad man 
har gjort. Hon beskriver sina foton som meningslösa men ändå estetiskt vackra. När hon målade så 
blev det mer provocerande saker som var inspirerade av surrealism. 



På grund av att skolan är så speciell borde det inte vara några problem att få visa upp sina bilder på 
skolan, resonerar Amanda. På en annan skola hade det kanske bara varit pinsamt att fråga sin 
bildlärare om hjälp på det sättet, förklarar hon. Hon berättar hur hon har varit med och lånat utrustning 
och utrymme på skolan för att dokumentera och anslå en teaterpjäs. 

Att visa upp sina bilder utanför skolan skulle inte vara något problem, menar Amanda. Hon 
nämner några olika hemsidor: fotogalleriet, bilddagboken, helgon och apberget, och berättar att de 
som ingår i hennes umgängeskrets brukar lägga ut bilder på internet, eftersom de har intresset för det. 
Det passar bra för åtminstone för foton, men det är inte lika lätt om man håller på med t.ex. 
akrylmåleri. Amanda har dessutom kontakter som bl.a. har hjälpt hennes kompis att få ställa ut. Med 
tanke på att staden vill profilera sig som en ungdomlig och hipp stad, borde det finnas goda 
möjligheter för unga att komma ut med sina verk, resonerar Amanda vidare. Hon nämner att man kan 
sälja saker på en alternativ julmarknad och att det finns utställningar som man kan vara med på. 

Det är inte så viktigt för Amanda att få visa upp det hon gör. Hon är nöjd med att hålla till på 
bilddagboken.se och visa upp saker och ha roligt med sina kompisar där. ”Det går i perioder sånt där. 
Ibland vill man väldigt gärna visa upp och ibland vill man inte det (ohörbart) om jag skulle vilja det så 
skulle jag göra det tror jag.” 

I skolan är det bildelevernas bilder som syns bäst, säger Amanda. Hon nämner den stora mosaiken 
i cafeterian som exempel. 

Utanför skolan tycker hon att det är bilder av politiskt aktiva eller insatta människor som syns bäst. 
Det är åtminstone sådana bilder som hon själv uppmärksammar och det är sådana bilder som värderas 
som konst. Hon nämner en graffitimålning som en kille har gjort: ”Han har ju nåt att verkligen säga, 
rent politiskt”. Så berättar hon om hur det plötsligt i den centrala staden dök upp lappar med olika 
budskap, t.ex. ”Om du inte hade sett den här lappen så hade du inte vetat att jag existerade”, och att 
folk bara tyckte att det var kul. Diskmedel i fontänen och rondellhundar kan också vara kul, tycker 
Amanda. ”Det sätter igång tankar och gör att saker händer liksom. 
 


