
Både gott och nyttigt 
 

– B i l d ä m n e t s  r o l l  s a m t  f a k t o r e r  s o m  k a n  b i d r a  t i l l  
m o t i v a t i o n  

 

Maianh Van T hi 
Examensarbete 10p 

V t-06  
 

Examensarbete på lärarutbildningen, 10p 
Institutionen för Estetiska ämnen, Umeå universitet 

 



Sammanfattning 
 
Detta arbete handlar om motivation i bildämnet. Här intresserar jag mig för att 
undersöka om vilka faktorer som kan bidra, samt skänka elever motivation i 
bildämnet. Min utgångspunkt är att ta reda på vilken syn elever och lärare har för 
bildämnet i skolan. Undersökningen bygger på en kvantitativ och kvalitativ 
undersökning i form av enkätformulär samt intervjuer med bildlärare och elever. 
Elever som ingick i undersökningen är från två gymnasieklasser. Den ena går 
Estetiska programmet Bild och form och den andra gruppen är en blandgrupp som 
kommer från olika program och som valt bildämnet som tillval. Det som jag kommer 
fram till är att det finns många olika faktorer som kan påverka elevens motivation. En 
svårighet inom ämnet är att det finns inga givna koncept för hur man kan motivera en 
människa till lärande eftersom undervisning är situationsbundet. Lärare har en central 
roll för elevens motivation i bildämnet. Motivation till bildämnet beror på lärarens val 
av ämnesinnehåll, lektionsupplägg, planering, klassrumklimat samt möjlighet att ge 
en verklighetsförankring. Motivationen ökar om läraren tydliggör undervisningssyfte 
och mål. För att kunna väcka lust till lärande bör den som lär sig uppleva 
meningsfullhet, och nytta med för det den gör. Jag kommer även fram till att 
bildämnet i sig är ett viktigt ämne, men elevers attityder visar att vad man gör på 
bildlektionen förknippas mer som ett ämne för avkoppling och avlastning från andra 
teoretiska ämnena. 
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Inledning 
 
Genom lärarutbildningen fick jag genomföra mina VFU1 i olika skolor och i olika 
nivåer från 7-9 årskurs till gymnasieklass.  Som blivande bildlärare upplevde jag att 
det som var mest krävande i yrket är att motivera eleverna. Jag tyckte att jag ofta 
befinner mig i ett klassrumsklimat med hög ljudvolym, några elever sitter och kletar 
med färger, en del sitter och suckar fram för sina vita tomma A4. Jag har varit med 
om att eleverna hade sudd- pappers- och vattenkrig. Det var ibland endast ett fåtal 
elever som arbetar koncentrerat med sina bilduppgifter. Frågan som ständigt dök upp 
efter varje VFU period är hur jag som lärare kan öka elevers motivation i bildämnet. 
Hur ska jag som lärare få eleverna att uppleva att bildlektionerna är meningsfulla?  
 
Eftersom jag gick nästan hela grundskolan i Vietnam har jag svårt att inte jämföra vad 
som motiverar eleverna i Sverige och i hemlandet. Jag upplevde att skolan i Vietnam 
var en statussymbol.  Skolan i Vietnam är inte för alla, den är enbart för barn/elever 
som har råd att betala skolavgifter. Jag har starka minnen av de få tillfällen som vi 
hade bild.  Prestationsångesten spred sig över klassrummet när vi alla fyrtiofem elever 
var tvungna att exakt rita av bladet som läraren har ritat med krita på den svarta 
tavlan. Därefter lämnade vi in för betygsättning. Det är stor kontrast mellan den 
svenska skolan och den skolan som jag kommer ifrån. Skolan här är gratis och till och 
med obligatorisk. Skolan har mer bildtimmar, det finns material och riktiga bildsalar. 
Elever har mycket mer frihet i skapandet om jag jämför med Vietnam, men jag 
upptäcker att prestationsångesten under bildlektionerna finns även här. Jag hade mött 
elever som suckat missnöjt över sina bilder, elever som hade gett upp hoppet och inte 
ens vill försöka, istället valde de att sitta och prata bort hela bildlektionen.  
 
Så vad är nyckeln till motivation i bildämnet? Lev Vygotskij skrevt i boken Fantasi 
och Kreativitet i barndomen2 att barn sluta att tecknar när de börjar tänka kritisk. Barn 
som fortsätter att teckna är oftast de som är begåvade eller de som haft speciell 
bildundervisning.  Tanken är intressant och hoppfull eftersom det betyder att 
bildlärare fortfarande kan motivera eleverna. Frågan som är kvarstår är hur? I detta 
arbete vill jag att ta reda på just detta. Min intention är att få en större insikt om 
motivation i bildämnet i den svenska skolan som jag förmodligen kommer att arbeta i 
framtiden.  
 
Trots olikheter i tradition och kultur upplever jag att det finns en likhet mellan den 
svenska och den vietnamesiska skolan när det gället synen på bildämnet. Till exempel 
att ämnet ligger långt ner i hierarkin bland skolämnena. Samma sak upplevde jag när 
jag som utbytesstudent besökte skolor i Namibia. Där bildämnet ofta bortprioriterades 
med förklaringen att ämnet inte är viktigt och att det är för dyrt. Genom mina 
erfarenheter uppstår en fråga: Varför anses inte bildämnet som viktigt?  Enligt 
kursplanen har bildämnet en viktig roll i den svenska skolan: 

 
Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att aktivt 
delta i samhällslivet. Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att 
använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter 
som att utöva inflytande.3 

                                                
1 VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) har ersatt termen ”praktik” i den nya lärarutbildningen. 
2 Vygotskij (1995) 
3 Skolverket, Grundskolan, kursplan i bild (2006-06-13)  
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Det verkar som om det finns ett glapp mellan teori och praktik. I detta arbete vill jag 
även titta närmare på hur elever och lärare upplever ämnet bild i den svenska skolan.  
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Sy f t e o c h  f r å ges t ä llninga r  
 
Examensarbetets syfte är att undersöka orsaker till motivation till bildämnen. Jag är 
intresserad av vilka faktorer som kan stärka, samt även sänka elevers motivation i 
ämnet. Vilken funktion och status har bildämnet, och hur kan jag som lärare kan 
påverka elevernas motivation i bildundervisningen? 
 
Det jag vill med min undersökning är att tar reda på  
 

� Vad har lärare och elever för syn på bildämnets roll i skolan?  
� Vilka faktorer kan försvåra för bildlärare när det gäller att motivera elever i 

bildämnet?  
� Hur ska jag som bildlärare påverka elevers motivation samt höja ämnets 

status? 
 
 
A v gr ä ns ninga r  
 
I detta arbete kommer jag att inte ta upp om elevens sociala bakgrund, klass och 
etnicitet som anses ha stor påverkan på elevens syn på ämnets roll och motivation. 
Dessa aspekter kommer jag inte att behandla. Jag kommer heller inte att analysera 
frågan i genusperspektiv, det vill säga ta reda på om det finns skillnader i resultat 
mellan flickor och pojkar. Tiden för arbetet var begränsat, därför fokuserar jag enbart 
på att analysera elevers och lärares syn på bildämnets samt vilka faktor som bidrar till 
motivation i bildämnet. 
 
 
M et o d 
 
Jag vill veta vad lärare och elever tycker när det gäller att öka motivation i 
bildundervisning samt vad de själva anser om bildämnets roll i skolan. Därför har jag 
valt att gör en kvantitativ studie, en elevenkät för att få konkreta svar från elever. 
Sedan kompletterade jag min undersökning med en kvalitativ metod i form av 
intervjuer med både elever och lärare. Genom intervjuer kan jag få mer information 
och detaljer som enkäten inte kan ge, som kroppsspråk, röster och svar som behöver 
en tydligare förklaring. Jag får på det sättet en helhetsbild av elever och lärare om 
motivation.  
 

������������������������
Mitt urval är två gymnasieklasser vid en skola i en medelstor svensk stad. En klass 
som går på ett Bild- och formprogram betecknas med SMES-B4. Förutom kärnämnet 
läser eleverna både praktiska och teoretiska ämnen som Bild, Form, Kultur- och 
idéhistoria och Nutida konst. Det är ett yrkes och studieförberedande program som 
ger behörighet till flesta högskoleutbildningar och efter utbildningen kan elever söka 

                                                
4 Alla beteckningen hämtas från skolans informationsblad om hur olika programmet utformas. 
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vidare till Konstfack, designhögskolor samt konsthögskolor. Elever går just nu i 
årskurs ett på gymnasiet. Under sitt första år på programmet får de läsa en blandning 
av alla estetiska ämnen i kursen ”Estetisk orientering”. Klassen delades i två grupper, 
ena halvan hade bild och andra halvan hade form. Jag hade inte möjlighet att 
genomföra enkätundersökning med både grupperna, utan fick välja en av dem. Jag 
valde gruppen som har båda pojkar och flickor för att jag anser att det är viktigt att 
både könen får komma till tals. Gruppen är 16 elever, 4 pojkar och 12 flickor. 
Eleverna har bildämnet 2,5 timmar varje vecka.  
 
Den andra klassen är en blandad grupp som kommer från två olika program, gruppen 
består till största delen av elever som går Medieprogrammet som betecknar med MP 
och en minoritet som går på Text, Bild och Multimedia. Medieprogrammet är ett 
yrkes och studieförberedande utbildning för vidare studier som fotograf, informatör, 
journalist och artdirector. Text, Bild och Multimedia beteckning SMMM. Det är ett 
yrkes och studieförberedande program som är lokalt specialutformat. Programmet är 
en blandning av det Samhällsvetenskapliga programmet och Medieprogrammet med 
tyngdpunkt på journalistik, information och reklam. Eleverna kan söka vidare till 
olika utbildningar som journalist, copywriter och informatör. Båda programmen har 
estetisk verksamhet i 100p i årskurs ett och dessa elever valde bild, det vill säga drygt 
en timma och tio minuter bildundervisning i veckan. Skolan slår ihop två program på 
bildtimmen med sammanlagt 9 elever (två pojkar och sju flickor). I det här arbetet 
kallar jag dem för blandad grupp med förkortning BG för att underlätta för läsaren 
att förstå vilken grupp jag menar i resultatet.   
 
Elever som går här har enligt deras lärare ganska stort intresse för bildämnet. Det är 
elever som själva har valt att gå bildkursen.   
 
Intervjuer gjordes med tre av fyra bildlärare vid den skolan. Alla tre lärare är kvinnor, 
två av dem har jobbat i 25 år som bildlärare, en av dem har jobbat i 6 år. 
 
Två olika metoder användes för datainsamlingen, enkät och intervjuer. Läraren 
informerades om min undersökning till elever och dennes samtycke inhämtades.  
 

� � 	 
 �� � 	 
 �� � 	 
 �� � 	 
 � ��  � �� � � � ��� ���  � �� � � � ��� ���  � �� � � � ��� ���  � �� � � � ��� � ����
Syftet med enkätundersökningen var att se vilka faktorer som kunde påverka 
elevernas motivation i bildämnet samt tog reda på vilken syn eleverna hade när det 
gällde bildämnets roll i skolan. Genom enkätsvar ville jag få en fingervisning på hur 
jag ska gå till väga för att bidra till elevers motivation för bildämnet. Enkäten bestod 
av 18 frågor med fyra svarsalternativ i skala stämmer mycket bra, stämmer ganska 
bra, stämmer ganska dåligt och stämmer mycket dåligt samt plats för kommentarer. 
Efter vissa frågor ombads eleverna att skriva fritt sina svar så att jag kunde få mer 
nyanserade svar på hur eleven tänkte och tyckte.5 
 
Enkätundersökningen introducerades i början av bildlektionen. Jag behövde inte 
presentera mig själv eftersom eleverna från båda grupperna kände igen mig genom 
min VFU. Däremot presenterade jag min undersökning för eleverna samt syftet med 
mitt arbete och att det skulle vara till stor hjälp om de ville besvara denna enkät. Jag 

                                                
5 Se bilaga 3 
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talade om att de fick vara anonyma och att de fick avbryta när de ville under 
enkätundersökningen. Eleverna besvarade skriftligen varsin enkät. Tyvärr var alla inte 
närvarande den dagen enkäten lämnades ut. Medan eleverna svarade på enkäten gick 
jag till fem av elever i SMES-B och fyra elever från den blandade gruppen och 
frågade om de skulle vilja ställa upp på en intervju. Andledningen till att det var jag 
som bestämde vilka som jag ville göra intervjuer med är för att jag ville höra både 
pojkars och flickors åsikter. Den andra andledningen var att jag ville ha en variation i 
mitt urval, från elever som fick toppbetyg av lärare till elever som knappt var 
godkända.  
 
� � � � � � � ��� � � �� � � � � � � ��� � � �� � � � � � � ��� � � �� � � � � � � ��� � � �����
Efter att enkäten genomförts fortsatte eleverna med sina arbeten som de brukade. Jag 
gick runt till elever som jag tidigare hade frågat och bokade in en intervjutid som var 
lämplig för eleverna. Jag visste att eleverna kände allmän stress över sitt skolarbete 
som snart skulle vara klart. Att ta tid från elever just då var inte så fullt lämpligt. Som 
tur var fick eleverna bestämma själv när de ville ta raster och jag hade möjlighet att 
genomföra mina intervjuer under elevers raster, efter elevens godkännande.  
 
För att transkribera samtalet i lugn och ro efteråt spelades det in med en minidisc efter 
elevers samtycke. På detta sätt kunde jag lägga fokus på samtalet, samt ha möjlighet 
att gå tillbaka till materialet och kontrollera om min tolkning av det jag hade lyssnat 
på stämde med det som eleven ville förmedla. Tiden för varje intervju varierade 
mellan 5-10 minuter, där de intervjuade personerna fick svara på frågor som rörde 
motivation i bildämnet. Intervjuer gjordes enskilt en och en. Anledning till att jag 
valde denna metod var för att undvika svar som sker under grupptryck. Elever kunde 
ge mer personliga svar som de kanske inte hade vågat säga i en grupp. Jag ville att 
intervjuerna ska vara så självgående som möjligt, därför ställde jag öppna och mer 
berättande frågor. Medvetet jag fick hela tiden påminna mig själv att inte styra 
samtalet mer än nödvändigt. Frågorna hade jag förberett i förväg6. Återigen 
informerade jag elever att de fick avbryta intervjuerna när de ville.  
 
Eftersom att alla lokaler den dagen var uppbokade, genomfördes sig intervjuerna i ett 
pappersförråd. I vanliga fall var rummet förbjudet för elever att tillträda. Förrådet var 
litet med många saker som staplats på varandra. Det gjorde att jag fick en känsla av 
intimitet, vilket kunde ha påverkat eleverna, då samtalet till en början blev lite stelt. 
Fördelen var att jag hade arbetat med eleverna tidigare, så efter ett tag kom samtalet 
igång.  
 
Intervjuerna med lärarna skedde i bildlärarrummet. Det gjordes enskilt och tog mellan 
15-20 minuter. Jag fick genomföra mina intervjuer med lärare som frivilligt ställt upp. 
Syftet med mina intervjuer med lärare var att få en djupare förståelse om motivation 
för bildämnet. Jag ville veta hur bildlärare såg på sitt eget ämne, och hur de går 
tillväga för att öka elevers motivation i bildämnet. Om lärare och elever har samma 
syn på bildämnet kommer jag att redovisa senare i resultatet. Under intervjuerna var 
vi ibland tvungna att avbryta då och då, eftersom att det kom elever och knackade på 
för att fråga om hjälp. 
 

                                                
6 Se bilaga 1 och 2 
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Efter intervjuerna transkriberade jag ner vad som sagts i ordning. Jag försökte att 
lyssna flera gånger och skrev ner så noggrant som möjligt vad som sagts så att jag inte 
skulle missa eller misstolka viktig information. Jag var medveten om att man kunde 
förlora en del av informationen när man omskriver från röster till skrift, som 
kroppsspråk, visuellt seende vilket har betydelse för det som sägs. Därför 
transkriberade jag ner material så fort jag kunde medan jag fortfarande hade det i 
minnet. När jag använder citat från de intervjuade hade jag omvandlat en viss del till 
skriftspråk för läsbarhetens skull. Det vill säga att jag hade tagit bort hummande och 
andra ljud.  
 
När jag redovisar mitt resultat namnger jag eleverna ett nummer utifrån den ordning 
jag intervjuade dem. Jag namnger lärare med bokstavsordning. Detta gör jag för att 
bevara eleverna och lärare anonymitet.     

����
� � � � �� �� � � � �� � � � �� �� � � � �� � � � �� �� � � � �� � � � �� �� � � � �� � � �
 � � � � � � ��� � � �
 � � � � � � ��� � � �
 � � � � � � ��� � � �
 � � � � � � ������
Sammanlagt har 19 elever besvarat enkäten och 9 intervjuer gjorts med elever samt 
tre lärare. Resultatet som jag fick fram kan naturligtvis inte gå att generalisera för alla 
elever som går på gymnasiet. Mitt underlag är för litet.7 Men för det här arbetet tycker 
jag att mitt resultat har gett mig större kunskaper om elevens motivation. Det som 
eventuellt kan påverka min insamling av data är att alla inte var närvarnade den dagen 
när enkäten delades ut. Eleverna hade också då mycket att göra och några av dem som 
jag intervjuade kände sig lite stressade, vilket kan ha påverkat mitt resultat. Jag anser 
dock att jag har fått tillräckligt med underlag för att mitt arbete ska få en bra kvalitet.   
 
 
 

                                                
7 Ejlertsson, Göran (1996) 
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B a k gr u nd 
Mitt nyckelord i detta arbete är motivation, jag har därför samlat in kunskap och 
förståelse genom tidigare forskning och teorier som behandlat teman ”motivation i 
lärande”. Jag kopplar min praktiska undersökning om motivation i bildämnet till 
litteratur. Men först och främst vill jag ta reda på definitionen av ordet motivation 
enligt ordboken. 
 

� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � ��� � �� � � �� �� � �  	 � ��� � �� � � �� �� � �  	 � ��� � �� � � �� �� � �  	 � ��� � �� � � �� �� � �  	 � �����
Nationalencyklopedin som förkortas med NE och Svenska Akademins Ordlista är 
förkortad med SAOL. Så här förklarar de här två ordböckerna ordet motivation, 
motivering och motivera. 
 
 NE8 SAOL9 

motivation * sammanfattande psykologisk term för de 
processer som sätter igång, upprätt-  
håller och riktar beteende  
* inre behov som ligger bakom visst  
(potentiellt) beteende  
 

* sätt varpå en vilje akt 
bestäms av motiv 
* sammanfattning av de 
motiv som mer en 
viljeakt 

motivering * angivna skäl (för viss åtgärd eller upp-  
fattning)  
 

* handlingen att 
motivera något 
* sammanfattningen av 
de skäl varmed något 
motiveras 

motivera * ge skäl för uppfattning, handlande e.d.  
* skapa motivation hos... 
 

* förse med skäl 

 
 
Av det som står ovan kan jag dra en slutsats. Ordet motivation kan definieras ungefär 
som något som får människan att göra något.  Något som är skälet till att man vill 
göra något. Som vi ser här finns såväl i NE som i SAOL olika tolkningsmöjligheter av 
motivationsbegreppet. Jag vill se hur mina informanter (lärare och elever) ser på 
begreppets betydelse för lärande i ämnet bild. Fast först vill jag redovisa olika teorier 
om motivation i lärande.  
 
 

� � � �� � ��� � � �� � ��� � � �� � ��� � � �� � ��� �� �� �� � �� � � � ��� � � ��� � � � ��� � � ��� � � � ��� � � ��� � � � ��� � � � ����
Det finns många olika teorier som berör ämnet motivation. I det här arbetet lyfter jag 
fram tre olika teorier som berör ämnet motivation till lärande samt flera andra 
utbildningsfilosofier. Böckerna som jag använt mest är Olga Dysthes bok Dialog och 
samspel och lärande (2001), där gjorde hon en jämförelse mellan tre olika teorier om 
lärande. Sedan Uljen, Michael, (1997) Didaktik- teori, reflektion och praktik, en bok 
om olika utbildningsfilosofier och slutligen Ahl, Helene (2004) som heter Motivation 
och vuxnas lärande- En kunskapsöversikt och problematisering. Den sistnämnda 
                                                
8Nationalencyklopedin (2006) 
9 Svenska Akademien (2006) 



 8 

fungerar som en karta med översikt på olika inlärningsteorier ur ett historiskt 
perspektiv, men spänner även över vår tid.  
 
 

� � � ��� � �� � � � � 	� � � ��� � �� � � � � 	� � � ��� � �� � � � � 	� � � ��� � �� � � � � 	 �	 � � � 	 �� ��	 � � � 	 �� ��	 � � � 	 �� ��	 � � � 	 �� �     ��  � �� � �
 �� � � � � � � � �� ���  � �� � �
 �� � � � � � � � �� ���  � �� � �
 �� � � � � � � � �� ���  � �� � �
 �� � � � � � � � �� �����
Teorin bygger på att människor handlar rationellt och har ett egenintresse. Hon väljer 
det alternativ som ger störst ekonomiskt utbyte. Genom att motivera någon att göra 
något erbjuds personen olika former av belöning, det som personen i grunden strävar 
efter. Enligt den behavioristiska teorin är kunskapen objektiv och kvantitativ. Den 
finns utanför människan och kan avgränsas och delas. Lärande förstås som en tillväxt 
av stimulus genom respons. Teorin brukar attribueras till Adam Smith och Skinner10. 
 

 Motivationen är något yttre och grundas sig på positiv förstärkning av många små 
steg.11  

 
Denna strategi har stort inflytande på kunskapsupplägg, undervisning och evaluering i 
många länder. Utifrån behavioristisk syn skall eleverna börja med att lära sig 
grundläggande fakta, steg för steg. Reflektion på användning av kunskap som de har 
lärt, kommer i ett senare stadium. Att motivera någon att göra något handlar om att 
erbjuda personen belöningar som personen värderar högt. I skolan sker belöning i 
form av betyg och lärarberöm. Till saken hör också att straffet är att få elever att gå i 
motsatt riktning.12 Behavioristiskt lärande är långt ifrån utdött i vår tid trots att det har 
fått mycket kritik. Skolans undervisning bygger fortfarande på att eleverna lär in fakta 
och sedan kontrollerar lärare denna kunskap genom prov. Behaviorismen är inte 
heltäckande i sin teori i vad som driver människan till att lära sig. Men jag anser att 
den har sina poäng, genom mina erfarenheter från mina VFU-perioder upplever jag att 
det finns elever som drivs av tävlingsstrategi. Belöningsstrategier finns i bildämnet i 
olika former. Genom att elever får bekräftelse med sina bilder av lärare, klasskamrater 
och människor i deras omgivning. Till exempel när elever får göra en utställning med 
sina bilder och får jobb efter sin gymnasieutbildning. I min tolkning av den 
behavioristiska teorin kan belöningen i bildämnet vara att elever upplever att 
bildundervisningen är lärorik och intressant. Det vill säga att eleverna känner att de 
får något för det de lär sig. Men motivation i lärande kan inte enbart handla om 
belöning och straff som den behavioristiska teorin bygger på. Teorin är för enkel med 
tanke på att vi människor är så komplexa varelser. Gåtan om motivationen är 
fortfarande inte löst. Därför vill jag titta närmare på hur kognitiva teorier ser på 
motivation i lärande.      
 

 
! � � � � � � ��! � � � � � � ��! � � � � � � ��! � � � � � � ���� � � �� � ���� � � �� � ���� � � �� � ���� � � �� � ������
Den kognitiva teorin anser att människor är olika individer. Belöning i form av till 
exempel pengar betyder en sak för en person, men något annat för en annan.13 
Kognitivismen ser lärande i kontrast till behaviorism, lärande är här en aktiv 
konstruktionsprocess. Den som lär tar emot information, tolkar den, knyter ihop den 

                                                
10 Ahl, Helene (2004) 
11 Dysthe (2001) s. 35 
12 Ahl,  (2004) 
13 Ahl, (2004) s. 35f 
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med vad de redan vet och sedan omorganiseras de mentala strukturerna för att den nya 
förståelsen skall passa in. Kognitiv inlärningsteori är inspirerad av Jean Piaget.   

 
Piagets idéer om kognitiv utveckling, och synnerhet tanken att lärande sker genom 
aktivt engagemang i ämnesmässiga problem snarare än genom att ta emot information 
utifrån./…/ Kognitivism har också en positiv syn på överföring av kunskap från ett 
område till att annat, men villkoret är att eleverna förstår de allmänna principer som 
ligger bakom/../14 

 

Kognition har att göra med hur människan skaffar sig kunskap om världen, och om 
sig själv. Människan är en tänkande varelse som har förmåga att reflektera över sitt 
eget tänkande, sin förståelse och har medvetenhet över hur hon lär sig bäst. Metoder 
som används i kognitiv lärande är loggskrivning, reflektionsanteckningar, 
självvärderingar och problemlösning. Genom dessa strategier, kan den som lär sig 
tydligt se sitt mål, som i sin tur ger mening. Vad skapar motivation och engagemang? 
För kognitivismen har barnen en naturlig motivation att lära sig något nytt, bara de får 
hålla på med en aktivitet. Bedömningen ska inte enbart vara inriktad på en slutprodukt 
som behaviorismen, utan även på elevens prestation. Med andra ord är processen av 
stor vikt, inte enbart produkten. Läraraktiviteterna ska stimulera till delaktighet och 
medbestämmande i lärprocessen. Eleverna bör själv få välja arbetsuppgifter som 
svarar mot kursmomentens innehåll.  
 
Den kognitiva teorin är mer individuellt anpassad, så att eleverna får stort utrymme att 
välja det som de själva är intresserade lära av. Kognitivismen har stort inflytande i 
dagens bildundervisning genom temaarbete och egna projekt där elever själva får 
välja teknik och material som de vill arbeta med.  Genom den kognitiva teorin är 
lärande en individuell process. Förkunskap blandas med ny kunskap som gör eleven 
intresserad av att fortsätta lära sig. Jag tycker att teorin har missat att vi människor är 
en del av samhället, historien och kulturen. Därför vill jag studera vidare det 
sociokulturella perspektivet.      
 
 

" �  � � 	 � �� � �� ���" �  � � 	 � �� � �� ���" �  � � 	 � �� � �� ���" �  � � 	 � �� � �� ����� � �� � � 	 � � ��� # ��
 ��� � � ��� � �� � � 	 � � ��� # ��
 ��� � � ��� � �� � � 	 � � ��� # ��
 ��� � � ��� � �� � � 	 � � ��� # ��
 ��� � � �����
Olga Dysther skriver i sin bok Dialog, samspel och lärande15 att med ”socialt” avses 
att vi alla är förankrade i en kultur och i en gemenskap, och på det sättet påverkas vi 
av det vi tänker och handlar i alla situationer. Detta gäller även inlärningssituationer. 
Därför kan man inte bara studera inlärning som ett ensamstående fenomen hos 
individen, utan man måste titta på hela kontexten hos individen för att förstå vad som 
främjas samt hämmas. Inlärningen är en fortsatt utveckling av kognitivismen. 
Skillnaden är att kognitivismen lägger sin fokusering på att förstå och kartlägga 
människans inre motivation och inlärning, medan sociokulturell teori pekar på att 
tradition och kultur har stor betydelse för motivation i lärande. Det som skiljer 
sociokulturell teori och kognitivismens syn är att motivation till lärande inte enbart 
finns naturlig hos barn, utan motivation är inbyggd i samhället och kulturens 
förväntningar på barnen. Lärande bli meningsfullt och motiverande när eleven 
upplever att det finns ett samband mellan de platser där de är verksamma. En central 
del som påverkar motivation till lärande enligt sociokulturell teori är miljön, 
omgivningen som eleven befinner sig, detta kallas för intersubjektiva rum. Genom 
                                                
14 Dysthe. (2001) s. 37  
15 Dysthe (2001) 
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dessa intersubjektiva rum kan man skapa en god läromiljö och situationer som 
stimulerar till ett aktivt deltagande. Miljöer som individen känner sig accepterad i gör 
att eleven känner sig uppskattad både som någon som kan något och någon som kan 
betyda något för andra. Att delta och att uppleva sig uppskattad i en grupp ger 
motivation för fortsatt lärande. Viljan att lära sig något beror på upplevelsen av 
meningsfullhet, vilket i sin tur beror på kunskap och lärande betraktad som viktig i 
den gruppen som själva lärandeprocessen pågår inom. Både hemmiljön och 
klassrumsmiljön har stor påverkan på lärandet. Det gäller att läraren kan skapa en 
klassrumkultur som inkluderar att alla elever kan känner sig trygga och kan 
kommunicera lätt och naturlig16. 
 
Olga Dysthe nämner sex centrala aspekter som är framställda på det sociokulturella 
perspektivet17 som jag sammanfattar.   
 
Lärande är situerat: lärande påverkas av kontexten.  
 
Lärande är huvudsakligen socialt: lärande uppkommer i en dialog mellan människor. 
Genom ett socialt sammanhang där kunskap skapas. Social/omgivning/tradition talar 
om vad vi ska lära oss och vad som är viktigt att utveckla vidare. Det kan ge oss 
verktyg hur vi ska lära oss. Tanken kan inte bli till utan en social dialog.  
 
Lärande är distribuerat: I sociala sammanhang utrycker vi oss olika och äger olika 
kompetens och egenskaper, vi lär oss av varandra. I ett klassrumssammanhang ser vi 
värdet av att utnyttja den mångfald som finns, istället för att se mångfalden som ett 
problem. 
 
Lärande är medierat: det syftar på redskap och verktyg. Genom att utnyttja redskap 
och verktyg i verksamheten som innehåller tidigare generationers erfarenhet och 
insikter. När vi använder redskapen utnyttjar vi dessa erfarenheter. För sociokulturell 
A-teorin är språket en av de viktigaste medierande redskapen,  
 
Språket är grundläggande i läroprocesserna: här har Bakhtins och Vygotskijs filosofi 
inhämtats. Genom språket kan vi kommunicera både till vårt inre tänkande och sedan 
till vår omgivning. Att kunna formulera det man tänker eller lärt betyder att vi har 
kommit ett steg längre i utveckling. Därför är termer/begrepp är viktigt. 
 
Lärande är deltagande i en praxisgemenskap: Vi lär genom handlingsgemenskap, 
genom att delta som en handlande människa tillsammans med annan framställd 
kunskap genom samarbete i en kontext. 
 
 
Tack vare den sociokulturella teorin har jag kunnat dra många viktiga slutsatser för 
mitt resultat som jag senare kommer att koppla till. Jag anser att teorin ser på lärande 
mer i helhet. Genom mina erfarenheter i bildundervisningen upplever jag att 
bildämnet är ett socialt ämne där bilder föder bilder. Nya idéer skapas genom att 
eleverna tittar på andra bilder från samhället och klasskompisars bilder. Det är vår 
tradition och vårt kulturarv som talar om för oss vad som är ”god” konst och vad vi 

                                                
16 Dysthe (2001) s. 152f 
17Dysthe (2001)  s. 42ff 
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ska strävar mot. Genom den sociokulturella teorin tolkar jag att lärare har en central 
roll att förvalta vad som kallas ”god” konst i bildundervisningen och det är lärarens 
uppgift att skapa motivation till lärande. Men hur ska då lärare gå till väga för att 
kunna motiverar eleverna i lärande?  
 
 

$ ��  � � � �� ��� � ��� �$ ��  � � � �� ��� � ��� �$ ��  � � � �� ��� � ��� �$ ��  � � � �� ��� � ��� � �������� �	 � � �� ���	 � � �� ���	 � � �� ���	 � � �� ������
Läraren kan påverka elevers motivation bland annat genom vilken typ av respons 
läraren ger, om läraren förstår hur sina elever lär sig samt vilka ord läraren väljer att 
använda när hon/han bedömer elevernas prestation 
 
Ference Marton beskriver sin teori i boken Didaktik, att lärare frigör ett 
bildningsvärde av ett bildningsinnehåll så att eleven kan arbeta med det själv18. 
Undervisningens utgångspunkt är elevens förståelse för ett innehåll och inte enbart 
hennes kunskap och färdigheter. För Marton finns det inga färdiga koncept på hur 
man lära andra att lära. Det finns alltså ingen konst eller teknik enligt vilken man kan 
lära alla allt, men genom att studera hur lärande tänker om vissa fenomen kommer vi 
att vara bättre rustade i vår undervisning om dessa fenomen19.  
 
Martons teori förutsätter en medveten pedagogik. För att kunna lära någon något 
måste man förstå hur den som lär sig tänker och hur den som lär uppfattar ett 
fenomen.  
 
Barnen ger skilda svar eftersom de förstår problemet på skilda sätt. Om vi kan få 
insikt i hur de förstår problemet kommer vi att kunna förklara deras svar, så att vi kan 
begripa dem. Som jag tidigare har nämnt är vårt sätt att förstå omvärlden enligt 
Marton för det mesta subjektivt. Vi måste inta ett perspektiv där barnens svar inte 
bara blir möjliga att begripa, utan även framstår som logiska. Sedan måste vi utforska 
och beskriva hur barnen upplever verkligheten och förstås av dem20.   
 
Min tolkning av Martons teori är att för att kunna motivera någon att lära sig krävs att 
pedagoger har människokännedom, att lärare förstår hur eleven tänker och kan se ur 
ett elevperspektiv. Sedan kan lärare i sin tur anpassa sitt svar, stöd och undervisning 
så att eleven förstår. Läraren ska se med eleven istället för på eleven. Till saken hör 
också att hjälpa eleven finna motivationen till sitt lärande. Det gäller att elever förstår 
vad de gör. Det finns en tendens att elever kan prestera ett arbete utan att förstå varför.  
 
Ett annat perspektiv om hur undervisningen ska vara ges av Tomas Englund. Där 
utvecklar han en didaktisk teori med fokus på lärarens val av innehåll. Att vara lärare 
är att man ständigt står inför val. För Englund är undervisningsinnehåll ”kontingent” 
det vill säga att det inte är på förhand givet. Undervisningen betraktas som en social 
handling med moralisk innebörd och moraliska konsekvenser som handlar om att 
erbjuda mening. ”Kontext” är de sammanhang som undervisning inordnas i. ”Text” är 
böcker, medier och lärarens yrkesspråk är en viktig och förbisedd aspekt av 
förutsättningarna för detta meningsskapande. Det är ”Texten” i en specifik kontext 

                                                
18 Marton. (1997)  
19 Ibid. s. 114 
20 Ibid. s. 103 
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som ger undervisningen dess mening. Vilket innehåll som erbjuds i skolan är styrd av 
en läroplan som i sin tur utformas av politiker menar Englund och skriver: 
 

I den senaste traditionen har lärarna i högre grad betraktats som en teknisk verkställare 
av politiskt fattade beslut.21   

 
Vilken samhällskola ska utformas? Det utbildningsfilosofiska spektrumet är inordnat i 
flera spänningsfält. Ska skolan grundlägga och förvalta en tradition, ett kulturarv, en 
bildning som kallas perennialismen som lyfter fram de klassiska frågorna och de 
klassiska verken i skolans undervisning. Ska skolan underordna sig 
samhällsutvecklingens krav på essentialism som lär genom fakta eller progressivism 
som betonar på att fostra elever att samarbeta socialt och i egna arbeten? Där skolan 
syftar framåt, förbereder för framtiden skola för kritisk fostran och värdering av olika 
alternativ. Kärnan av Englunds teori är att erbjuda en reflektion över vilken form av 
skola ska erbjudas till eleverna, och i sin tur vilka innehåll som lärare har att väljer ut 
för undervisningen.  
 
I bildundervisning som jag har deltagit i har jag sett många av elevarbeten bygga på 
progressivismen genom grupparbete, redovisningar och problemlösning. Hand i hand 
med det har perennialismen stor del i bildundervisning, där eleverna får lära sig 
genom klassiska konstverk och gamla tekniker som måleri, teckning och grafik. 
Bildundervisningen i skolan upplever jag lägger en stor vikt i att bevara ett kulturarv. 
Det ingår även bildanalys i bildundervisningen som tränar elevens kritiska tänkande, 
att avkoda verkligheten, men jag upplever att betoningen på det sistnämnda inte är 
lika stor.    
 
Tankar som kommer upp när jag läser Englunds teorier är att vi som lärare ständigt 
står inför val. För att kunna skapa en sann motivation hos eleven i lärande krävs att vi 
har en klar ställning, medvetenhet, argumentation av syfte, och mening med det 
innehåll som vi erbjuder eleverna. För att veta mer om hur elever och lärare resonerar 
följs litteraturstudier upp av enkät och intervjuer. 
 

% � �	 � � ��� ���� ���� � �� 
 � � � � & �% � �	 � � ��� ���� ���� � �� 
 � � � � & �% � �	 � � ��� ���� ���� � �� 
 � � � � & �% � �	 � � ��� ���� ���� � �� 
 � � � � & �����
I nationella utvärdering av grundskolan 2003 finns en undersökning om vilka roller 
bildämnet har i skolan. Rapporten sätter in ämnet och dess utveckling i ett historiskt 
perspektiv. En omvärldsanalys ser bildämnet i relation till andra skolämnen och till 
förändringar i omvärlden. En intressant del av resultatet är att elever anser att 
bildämnet är ett intressant och roligt ämne, dock inte särkilt viktigt jämfört med andra 
skolämnen. Majoriteten instämmer inte att kunskaper som de lär sig i bildämnet är 
viktigt för framtida studier och yrkesliv. Enligt forskarnas tolkning upplever eleverna 
bildämnet som att det hör till fritiden. 50 % av eleverna uppger att de oftast 
framställer bilder för hand i skolan. 80 % av eleverna framställer en annan bildform 
på fritiden, via fotografering, videokamera och datorn. Forskarna kommer fram till att 
bild är ett mer typiskt ”flickämne” i skolan i dag. Flickor är mer motiverade i bild än 
pojkar och har bättre resultat. Bildämnet har störst skillnad i betyg mellan pojkar och 
flickor av alla ämnen. I idrott och hälsa är resultatet tvärtom, där har pojkarna bättre 
betyg än flickorna. Dessa resultat kan relateras till det innehåll som dominerar i 
undervisningen. Pojkar arbetar i större utsträckning med digitalt medium i bild, men 
                                                
21 Englund (1997) s. 125 
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skolans resurser för digitalbild är begränsade. Både flickor och pojkar uppgav att de 
har intresse för digitala medier i ämnet. Forskarnas förslag är att ha mer digital 
bildframställning för att på så sätt öka pojkarnas motivation. Dessutom är digital 
bildbehandling en allt viktigare medborgerlig kompetens menar forskarna.22  
 
Det har skett en gradvis förskjutning i bildämnets innehåll och huvudfokus när man 
tittar ur ett historiskt perspektiv. Med tiden har bildämnet omvandlats från 
linearritning till teckning och så småningom till bild. Att producera en bild är 
fortfarande dominerande i bildundervisningen – samma resultat som den förra 
utvärderingen 1993 visat, trots att bildanalys och andra bildkommunikation aspekter 
har lyfts fram i läroplanen och kursplanen. Ämnets innehåll har förändrats, men det 
traditionella sättet att se på bildämnet lever kvar och dominerar. Det leder till ett 
urvalsproblem och stoffstängsel. Till saken hör att tiden också har bantats ner och 
elevgruppen är så stor att det är svårt att arbeta laborativt i en hel klass23.  
 
Omvärldsanalysen visar att bildkommunikativ och bildanalys borde ha större 
utrymme i skolan, eftersom att det finns ett överflöd av bildkommunikation i form av 
reklam, design, massmedia och samtidskonst. Det gör att gamla gränser mellan olika 
fält börjar upplösas.  
 
För att bildämnet ska få en viktig roll i skolan och ämnet ska följa med 
samhällutvecklingen bör bildundervisning förändra bildinnehåll till att bli ett 
kommunikationsämne, enligt förslag från forskarna. Istället för att fokusera på 
bildframställningsförmågan ska bildpedagoger fokusera mer på kommunikativ 
förmåga. På detta sätt menar forskarna att integrerar man förmåga att gestalta, 
uppleva, kritiskt granska och sprida visuella gestaltningar vilket ger större nytta för 
ungdomars framtid och yrkesverksamhet24.  
 
En annan aspekt som forskarna lyfter fram är att man ska ta in bildämnet i andra 
ämnen i mycket större utsträckning. Om bildämnet ska bli viktigt krävs integration i 
andra ämnen och att det får större utrymme i hela skolan.25  
 
 
B i l d ä m n e t s  r o l l  e n l i g  k u r s p l a n e n   
Här nedan redovisar jag texten från kursplanen som har formulerat vilken roll och 
syfte bildämnet har i skolan. Jag anser att det finns många kloka ord och aspekter som 
jag kan använda som argument till att motivera varför bildämnet är viktigt.  
 

”Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom 
hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier 
och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva och 
omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv skolan skall 
förmedla. Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och lärande  

 
Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att aktivt 
delta i samhällslivet. Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att 

                                                
22 Marner, Segerholm, Örtegren (2005) s. 20f  
23 Ibid. 
24 Ibid.  
25 Ibid. s.27 
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använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter 
som att utöva inflytande. Utbildningen hävdar barns och ungdomars rätt att till fullo 
delta i det konstnärliga och kulturella livet samt garanterar dem, tillsammans med 
samhällets kulturinstitutioner och fria kulturliv, rätten till kulturell mångfald. ”26  

 
 

����������	�
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I Skolverkets rapport nr 202 Utan fullständiga betyg (2001) gjordes en studie om 
vilka orsaker som ligger bakom att vissa elever lämnar grundskolan såväl som 
gymnasiet utan fullständiga betyg. I sammanfattningen beror det på individuell nivå, 
det vill säga familjens sociala problem, elevers inlärningssvårigheter, föräldrars låga 
utbildnings nivå, utländsk bakgrund samt bristande motivation. På processnivå beror 
det på lärarens arbetsmetod i kombination av åldersstruktur hos lärare. Det som är 
intressant för mig i rapporten är att skolans prioritering av stödinsatser länge har varit 
i fokus på matematik, svenska och engelska. Elever som har svårt med andra ämnen 
får klara sig utan hjälp. Tanken som kom upp är när skolan kommer att prioritera 
extra stöd för elever som har svårt med bild. Den framtiden känns långt borta. Detta 
tyder på att bild inte anses som viktigt i vår skoltradition. 
 
I Nationella utvärderingen 2003 kommer forskarna fram till att barn/ungdomar anser 
att bildämnet inte är så viktigt. Min fråga är vad som är anledningen till att barn och 
ungdomar har denna inställning till bildämnet. Barn tillbringar mycket tid i skolan 
med sin klasslärare från de börjar ettan till sexan. Bildlektionen i år 1-6 runt om i 
landet sker fortfarande i hemklassrummet till skillnad från textil och trä- metallslöjd 
som har egna lokaler som eleverna kan vara verksamma i. Dessutom undervisas 
elever i trä- metallslöjd och textilslöjd av lärare som har ämneslärarutbildning inom 
sitt ämne till skillnad mot bildämnet som ofta hålls av klasslärare.  

 
 
Resultatredovisning och A naly s 
 
I den här delen kommer jag att föra samman resultatet från enkät och intervjun som 
besvarar mina frågeställningar samt min analys. Jag kommer inte att redovisa hela 
resultatet på enkätsvar och intervjuer utan jag tar enbart upp de resultaten som 
relevant för mina frågeställningar.   
 
������������������������� �� �� �� �� � 	� � 	� � 	� � 	 �
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67 % av alla elever i SMES-B som gjorde enkäten tycker att det stämmer mycket bra 
och att bildämnet i skolan upplevdes som roligt27. Genom intervjun med fem elever 
från SMES-B tycker majoriteten att bildämnet i skolan är bra för att man kan slappna 
av och det är avkopplande. Uttryck som elever oftast använde sig av när jag frågade 
varför det är bra med bildämnet i skolan var att i stil med ”Det är skönt med bild, 
lättsamt, avstressande, avkopplande, trevligt” Bildämnet fick elever att tänka i en 
                                                
26  Skolverket, 2006, Kursplan i bild  
27 Se stolpdiagrammet på figur 1. Sid 16 
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annan bana, att få arbeta med händerna är också en återkommande kommentar från de 
intervjuade eleverna. En tredjedel av de intervjuade tycker att bild är bra för att man 
får arbeta kreativt och att det är roligt att få skapa. En av elever utrycker så här: 

 
Elev nr 8: 
 ”Jag älskar bild, eftersom man får vara mer kreativ än i andra teoretiska ämnen, 
på högstadiet också, det var en av de roligaste lektionerna jag hade. Det var som 
skönt!”28  

 
Det framkommer att stora delar av eleverna som går på SMES- B valde att gå 
Estetiska programmet, bild och form, för att de har ett genuint bildintresse. Flertal av 
eleverna svarar också att de kommer att rita och måla mycket på fritiden. Cirka en 
tredjedel det vill säga 33 %29 av eleverna i SMES- B valde bildprogrammet för att de 
tror att de har nytta av utbildningen för sitt framtida yrke som designer, formgivare 
och inredningsarkitekt. Det finns en mångfald av anledningar till varför elever valde 
programmet. Genom intervjuer och kommentarer från enkätsvar visar det att 
majoriteten i SMES-B vill skaffa sig en baskunskap inom bild och form, att få lära sig 
olika tekniker och olika uttryck. I vissa fall framkommer inte vad de ska använda 
baskunskaper till, men många av svaren är att de vill arbeta med bild i framtiden. 
Intervjun med SMES-B elever ger några också till känna att de är oroliga för 
framtiden. Elever uttrycker i intervjun att det är stor konkurrens inom designskolor 
och att deras kunskap inom teckning och måleri inte räcker till. De tycker också att 
skolan inte har gett dem tillräckligt med kunskaper inom teckning och målning och 
önskar att få mer ren teknikfärdighet inom teckning och måleri. Elever vill ha 
konkreta råd om hur man går till väga så att det de målar och tecknar ser realistiskt ut. 
En elev utrycker så här: 

 
Elev nr 5: 
”Alltså, jag vill att de visar till exempel hur mycket vatten jag ska ha i färgen, eller hur 
och var ska jag lägga den här färgen respektive den andra färgen, så att det ska ser ut 
som riktigt gräs. De går igenom bara om färger och vad man kan använda det till men 
inte hur man kan måla med dem, det är mycket att man får prova sig fram själv.”30   

 
Genom kommentarer från enkätsvar framgår att en liten del av klassen valde bild för 
att de anser de har nytta av det i fritiden, eller för sitt eget bruk.  Ungefär en tredjedel 
av eleverna i SMES-B tycker att det stämmer mycket bra att bilden är nyttig och en 
fjärdedel tycker att bildämnet är viktigt.31  
 
BG gruppen har en annan syn på bildämnet jämfört med SMES-B gruppen. Enligt 
enkäten är det 43 % av eleverna i BG gruppen som upplever att stämmer mycket bra 
att bildämnet är nyttigt32. Andelen är högre än för elever från SMES-B. En liten andel 
det vill säga exakt 16 % av eleverna i BG anser att bildämnet är ett roligt ämne. 
Kommentarer från enkätsvar visar också att de flesta eleverna valde bild för att det 
gynnar deras program som de själva går i. Detta resultat ligger inte i samma linje som 
intervjuerna. Genom intervjuer med fyra av sju elever anser de att bilden är ett roligt 

                                                
28 Från elevintervjun 060502-060507. 
29 Se stolpdiagrammet på figur 1. Sid. 16 
30 Från elevintervjun 060502-060507 
31 Se stolpdiagrammet på figur 1. Sid. 16 
32 Ibid. 
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ämne och återigen avkopplande från teoretiska ämnen. En av elever uttrycker sig så 
här: 

 
Elev nr 6: 
”Det är trevligt med bild men man gör inga vettiga saker. Det är sällan man har 
användning av det, men det en chans för avkoppling”.33 
 
Elev nr 4: 
”Bildlektion är för avslappande, man behöver inte tänka så mycket, som på matte och 
så.”34 
 

En annan elev upplever att bildundervisningen är gammal och traditionell. 
  
Elev nr 8 
 ”Där får man oftast måla och måla på samma tema, bildlektion borde vara modern och 
till vad ungdomen gillar.”35   

 
Eleverna anser att ”bilden” är ett viktigt kommunikationsmedel. Däremot det man gör 
på bildlektionen är avkopplande, stimulans och avlastning från andra teoretiska 
ämnena. Det finns också och en önskan i den här gruppen att få lära sig mer av 
grundläggande teknik inom teckning. Det är ett fåtal elever från båda grupperna som 
tycker bildämnet är svårt. Här framgår att det som var svårast i bildämnet är att 
komma på idéer. Nedanstående är en tabell som redovisar i procentsats hur olika 
bildgrupper upplever ämnet bild. Här valde jag att redovisas enbart svaren från 
alternativen ”stämmer mycket bra”      
 
Figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
����
                                                
33 Från elevintervjun 060502-060507 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Bildlärarens syn på sitt ämne skilde sig från elevernas syn på bildämnet. Genom 
intervjuer med tre bildlärare på skolan har jag kommit fram till att lärare tycker att 
bildämnet har en mycket viktig roll i skolan. Framför allt anser de att bildämnet är 
viktigt för att elever ska få lära sig att avkoda bilder i samhället och deras omvärld. 
Bildämnet har även en nyttig funktion, eftersom att det finns en stor bildanvändning i 
vårt vardagsliv anser bildlärarna.  

 
Lärare B 
”Bild är viktig för att de ska förstå bildspråket, att kunna läsa bildspråken, eftersom bild 
använder mycket i vår omvärld.”36 
 
Lärare A   
”Bilden är jätteviktig! Det har en stor roll eftersom att det är mycket bild omkring oss, 
inom media.”37 
 
 
Lärare C 
”Jag vill att bilden ska vara naturligt (...)  Mm! Det ska vara nyttigt, det ska vara att 
man får ut någonting. Det ska inte vara som man brukar tro samma som i idrott, att man 
rullar ut en boll så betyder det att man leker lite. Jag skulle önska att alla bildlärare 
satsar på att lära ut teknik, baskunskaper i bild som är viktiga för vårt dagliga liv som 
finns jättemycket inom media och så vidare. För det estetiska finns en användning i vårt 
liv, till exempel färglära, symbolik och bildspråk över huvudtaget.” 38  
 

Förutom det anser lärarna att bilden är viktig för elever att få uttrycka sig med ett 
annat uttryck än skrift. Särskilt för de elever som inte är bra på att uttrycka sig i skrift 
eller i språk, så har bilden en stor betydelse.  
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Resultatet visar att lärarna och eleverna har olika syn på vilken roll bildämnet har i 
skolan. För bildlärarna har bildämnet en viktig och nyttig roll i skolan och i samhället 
på olika sätt. Men för eleverna så är bilden stimulans och ett roligt moment. Det är 
fortfarande abstrakt för eleverna att se en användning av bildämnet i vardagslivet. 
Genom undersökningen fick jag olika svar om bildämnets roll och funktion i skolan 
beroende på vilken klass eleverna ingick i.  
 
I SMES-B klassen svarade den största delen att de studerar ett bildprogram för att de 
gynnar deras intresse, medan en mindre grupp svarade att de valde bild som en 
förberedelse för sitt framtida yrke inom design, formgivning och inredningsarkitektur. 
Ett fåtal av eleverna valde att gå bildprogrammet för att de ger mening för fritiden och 
eget bruk. Bildämnet i skolan upplever de flesta eleverna i den här gruppen som ett 
roligt ämne. I intervjun förstärks resultatet som visas i enkäten, att bilden inte i första 
hand anses som ett viktigt eller nyttigt ämne. Ord som eleverna använder för att 
förklara bildämnet i skolan är att stressa av, avkopplande, trevligt med bild, lättsamt, 

                                                
36 Från lärarintervjuer 060502-060507. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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stimulans från de teoretiska ämnena. Detta resultat står i samma linje som 
Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (se tidigare del i uppsatsen). 
I BG klassen visar resultatet sig vara lite annorlunda. Elever valde bild för att det 
gynnar deras Medie-, Text-, Bild- och Multimedieprogram. Majoriteten anser att 
bilden är viktig, men resultat genom intervjuerna visar ett annat, nämligen att 
bildämnet är ett roligt ämne och för avkoppling i skolan.  
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För att ta reda på vilka metoder som jag kan använda för att komma åt motivation 
till bildämnet ville jag först ta reda på vilka faktorer som bidrar till bristande 
motivation i skolan. För att besvara gåtan valde jag att först ta till mig lärares 
åsikter, tankar och erfarenheter om bristande motivation i bildämnet genom mina 
intervjuer. 
 
I bildämnet krävs stor motivation, eftersom omgivningen inte har betraktat 
bildämnet som ett viktigt ämne. Man försvarar ämnet med att det man gör i bild är 
lek och skoj, en av lastning för andra teoretiska ämnen. Sedan upplevde en 
bildlärare att det inte alltid är lätt att anknyta bildämnet till verkliga livet. En av 
lärarna anser att det ibland är mycket svårt att genomföra projekt utanför skolans 
väggar. Men hon tror också att det är ett viktigt element som kan bidra till 
elevernas motivation i bildämnet. 

 
 
Bildlärare B: 
 ”Att eleverna får gör något på riktigt och inte i en låtsasvärld, att det de gör i bilden 
sammankopplas till verkliga livet” 39 

 
Ett exempel är om eleverna ska göra en reklamkampanj, så önskar läraren att 
eleverna ska få göra det på riktigt, att de känner att de får komma ut och bli sedda. 
Kunskaper blir inte lika meningsfulla om de inte används i verkliga livet. En annan 
faktor som försvårar motivationen är att en bra idé ibland går i lås när det kommer 
till resursfrågan, eftersom bildämnen kräver mycket material om man vill gynna 
alla elevers kreativitet.  
 
Elever upplever att det inte finns lika många valmöjligheter till fortsatta studier 
inom bildämnet. Det finns en oro om framtiden för elever var de ska ta vägen efter 
gymnasiet. Många ser svårigheter med att kunna försörja sig genom bild- och 
formskapande. Sedan anser många elever att det inte är bra meriter om man vill 
söka sig ett annat jobb som inte har med bild och form att göra.  Designhögskolor 
har höga intagningskrav, och eleven anser att åren på gymnasiet inte erbjuder 
tillräckligt med kunskap och färdighet som designhögskolor kräver.  I 
undervisningsnivån finns det flera olika skäl till att elever tappar gnistan. Oftast har 
elever som söker sig till estetiska program varit bäst i klassen på att rita och måla i 
år 7-9, men när de kommer till gymnasiet märker de att de inte längre är bäst, när 
alla andra klasskamrater är mer eller mindre lika bra. Det blir prestige emellan 
elever och det gör att de tappar modet.  

 

                                                
39 Från lärarintervjun 060502-060507  
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Bildlärare B: 
”Jag tror att elever bli mindre motiverade för att de känner att det är hög konkurrens 
inom klassen till skillnad mot i högstadiet.”40 

 
Sedan har betygsättningen stora orsaker till bristande motivation. Det gör att elever 
inte törs pröva fram idéer och ta ut svängarna, speciellt i de korta kurserna.  

 
 
Bildlärare C: 
”Betyget kan vara största boven till att stoppa elevens motivation för att betyget gör 
att elever inte vågar prova nya saker. Sedan är det en mognadsfråga när det gäller att 
eleverna ska våga prova göra nya saker.”41 

 
Vad som också kan påverka elevers motivation är hur de har upplevt bildämnet i 
tidigare kurser. Om bilden har varit rolig eller jobbig påverkar deras syn på 
bildämnet. Om elever får beröm och positiv inställning ifrån omgivningen, så blir 
de naturligtvis bli mer motiverade. En viktig orsak till bristande motivation kan 
vara hur mycket bild eleven tidigare haft, vilket generellt kan bero på att eleven 
inte har hållit på så mycket inom ämnet. Det i sin tur leder till att eleven känner att 
den inte kan och sedan ger upp.   
 
En annan faktor är att hur mycket aktiviteter som anordnas i skolan. Det är positivt 
om det händer många bra saker som elever kan delta i inom skolan. Men det ska 
inte bekosta elevers schemalagda timplan. En av lärarna upplevde att det har gått 
bort många lektionen till annat, att det varit andra projekt som kommit in emellan. 
Eleverna var tvungna att gör avbrott från sitt arbete som de just hade påbörjat. För 
att hinna med kursen fick eleverna ibland arbeta hemma, men då utan hjälp av 
lärare. Till saken hör också att grupper är för stora, så att lärare inte har möjlighet 
att ge stöd och uppmuntran till alla.  
 
Alla tre bildlärare instämmer att bildämnet har en lägre status än andra ämnen i övrigt 
och det märks av eleverna. En av bildlärarna upplever detta speciellt i andra skolor 
som till skillnad från den aktuella skolan saknar en kulturprofil. Bildämnet har under 
många år legat vid sidan av och görs fortfarande så i många andra skolor. Där har man 
schemalagt bildämnet som sista lektion eller på fredagar uttalade en av de intervjuade 
lärarna som har verksam i tjugofem år som bildlärare. Lärarna upplever att bildämnet 
har en annan status på den skolan som de verksamma just nu arbetar inom, eftersom 
den finns flera andra estetiska linjer som lyfter varandra. Förutom Bild- och 
formprogram så finns även Dans-, Teater-, Musik-, Medieprogram etcetera.    
 
 

                                                
40 Från lärarintervjun 060502-060507. 
41 Från lärarintervjun 060502-060507. 



 20 

( � ��� 	 ��� �� �� � � � � � �� �
 �( � ��� 	 ��� �� �� � � � � � �� �
 �( � ��� 	 ��� �� �� � � � � � �� �
 �( � ��� 	 ��� �� �� � � � � � �� �
 ���� �	 � � � ��� # �� �	 ��� �� �� �� � � � � � ��� � � � �� �� � ���� �	 � � � ��� # �� �	 ��� �� �� �� � � � � � ��� � � � �� �� � ���� �	 � � � ��� # �� �	 ��� �� �� �� � � � � � ��� � � � �� �� � ���� �	 � � � ��� # �� �	 ��� �� �� �� � � � � � ��� � � � �� �� � �
� � � ��
 � � � � � �� � �� � � &� � � ��
 � � � � � �� � �� � � &� � � ��
 � � � � � �� � �� � � &� � � ��
 � � � � � �� � �� � � & ����
För att kunna svara på denna fråga anser jag det först vara nödvändigt att redogöra för 
hur lärare går tillväga för att öka elevers motivation i bildämnet. Sedan ska jag reda ut 
genom enkätsvar och elevers intervjuer vad eleverna själva tycker och anser är en bra 
bildundervisning för att bidra till deras motivation. Sedan kommer jag att 
sammanfatta och analysera resultatet i varje del.   
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Varje lärare har sitt knep eller tillvägagångssätt för att motivera sina elever. Genom 
intervjuer med tre lärare visade det sig att alla går till väga på olika sätt, vilket beror 
på vad som lärarna anser vara viktigt. Olika lärarna lägger tyngdpunkten på olika 
saker. Här nedan sammanställer jag strategier och metoder från alla tre bildlärarna 
som jag har intervjuat.  
 
För att kunna få någon motiverad att lära sig något måste läraren själv fundera på vad 
som är syftet med sin undervisning. På det sättet kan man lättare kunna motivera sina 
elever varför de ska gör vissa saker när man har bra argument för detta. Syftet ska 
vara tydligt så att elever förstår och vet vad deras arbete går ut på. Elever kan lätt 
tappa motivation när målen är för diffusa. Ibland kan det hända att elever inte förstår 
lärarens språk och då är det viktigt att lärare kan anpassa sitt språk efter elevens 
förförståelse. 
 
En annan tycker att det är viktigt med ämnesinnehåll, att elever känner att de kan dra 
nyttan med det de lär. Att elever upplever att den kunskap som skolan erbjuder 
kommer till användning i vardagen. Innehållet ska vara varierande, det ska vara som 
ett smörgåsbord, målet är att de har möjlighet att smaka och prova olika teknik och 
uttryck inom bild, innan de lämnar gymnasiet. Sedan är det också viktigt att upplägg 
och innehåll ska intressera många, att det finns någonting för alla. Att det de gör är 
synligt även utanför skolan. En av de viktigaste sakerna är att eleverna blir sedda med 
sina bilder. Deras arbete ska lyftas fram och hängas upp, så att lärare och 
klasskamrater kan titta på resultaten tillsammans. Bilden växer fram när man pratar 
om den, trots att det tar mer tid. Men hellre det, än att deras bilder ska hamna i lådan, 
utan att få reflektioner av lärare och klasskamrater. Elever lär sig när de ser varandras 
bilder och blir motiverade när de ser många olika uttryck. Det är viktigt att ta med 
eleverna i planeringen. Elever blir mer motiverade när de känner att de är delaktiga att 
från början. Läraren ska vara lyhörd och lyssna under tiden, så att hon/han inte fastnar 
i sin rutin och tappar känslighet och öppenhet för att uppfatta de signaler som eleverna 
sänder ut. Sedan ska man som lärare vara öppen för förändringar. Klassrumsklimatet 
ska vara öppet, det ska vara okej för eleverna att tycka att bildämnet är tråkigt.  
 
Summan av allt som redovisas ovanstående är att det krävs att lärare är engagerade 
och tycker om sitt arbete och i sin tur genom entusiasm påverkar elevernas 
motivation. När en lärare brinner för sitt ämne, så kommer hon/han leta fram olika sätt 
för att inspirera eleverna. Sedan ska man komma ihåg att undervisning är 
situationsbunden, det finns inte några färdiga recept och mönster att gå efter. Varje 
lektion är unik och klassrummet rymmer olika individer. Att lära någon något handlar 
om sunt förnuft och reflektion. 
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Enkätsvar och intervjuer visar att grupperna tycker olika när det gäller hur 
bildundervisning ska ser ut. Den största majoriteten från SMES-B föredrar att 
undervisningens innehåll ska bestämmas tillsammans. Nästan alla elever som gjorde 
intervjun i den gruppen tycker att det är viktigt att de får känna sig delaktiga i 
planeringen. Det ska finnas en överenskommelse från båda hållen, mellan lärare och 
elever. Den andra mindre andelen ville hellre att läraren bestämmer teman och 
eleverna själva får välja vilken teknik som de vill jobba med. Endast ett fåtal elever 
vill att lärarna ska bestämma både tema och teknik. Inga elever från SMES-B vill att 
lärare ska låta elever själv få välja fritt vad de vill arbeta med. I intervjun uttrycker en 
elev att:  

 
Elev nr 2:  
”Om jag får bestämma själv vad jag vill göra så kommer jag att göra de saker som jag 
har gjort tidigare”42  
 
Elev nr 1: 
”Det är bra att man får vissa uppgifter som man själv får välja vad man vill göra. Man 
får själv välja vilket motiv man får skissa på. Och det är inte så med andra ämnen. Här i 
bilden är det mycket friare. Men det är bra att lärare ska styra lite grann för de vet vad 
man behöver lära sig mer på. Lärare ska inte styra allt för mycket, för då tappar man 
motivation. Det ska finnas utrymme för egna idéer.”43 

 
Önskemål från eleverna som oftast uppkommer när det gäller hur undervisning ska se 
ut är tydliga ramar på vad som ska gälla eller så fritt som möjligt, men med klara 
regler på vad som behövs för att få godkänt. Det växlar mellan att lärare ska fungera 
som en koordinator, en guide eller en handledare som vet vad eleven behöver lära sig 
mer av, så att hon kan visa vägen och göra så att eleven når sitt mål. Mer än hälften av 
eleverna svarade att de vill ha mycket individuellt arbete. Resten föredrog variation 
mellan både individuellarbete och grupparbete. Ingen av eleverna tycker att mycket 
grupparbete bidrar till motivation i bildämnet. Ett annat inlägg är att eleverna i början 
av terminen har utfört ett konstprojekt44, där eleverna fick jobba i grupper. Den stora 
majoriteten är kritisk och missnöjd med projektet och jag tror att detta kan påverka 
elevernas svar.  
 
I BG klassens enkätsvar visade att det skiljer sig från SMES-B. Här vill majoriteten 
elever att lärare ska bestämma tema och eleverna bestämma teknik. Inga elever 
föredrar här att lärare och klassen bestämmer tillsammans om vad de vill arbete med. 
Näst störst andel elever vill själv att de ska få bestämma fritt vad de vill göra. Den 
skillnaden i svaren mellan de två olika grupperna tycker jag är intressant. Endast ett 
fåtal tycker att lärare ska bestämma både tema och teknik. Genom intervjuer framgår 
att eleverna vill ha fritt arbete under en tydlig ram. Eleverna tycker även att de har för 
lite inflytande i undervisningsplaneringen. Alla i klassen tycker att läraren bestämmer 
både tema och teknik. De flesta tycker att mycket individuellt arbete bidrar mest till 
motivation i bildämnet. Bara ett fåtal i klassen föredrar variation med individuellt och 
grupparbete, ingen av eleverna föredrar mycket grupparbetet. En förklaring till varför 

                                                
4242 Från lärarintervjun 060502-060507. 
43 Ibid.  
44 Ett ideellt konstprojekt som beställdes av ett företag, där eleverna skulle utsmycka en entré med 
abstrakt konst.  
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ingen av eleverna i den här gruppen vill att lärare och klassen kommer överens med 
vad de ska arbeta med, är att eleverna kommer från två olika klasser och känner inte 
varandra. Klassen har länge saknat sammanhållning. Då väljer eleverna hellre 
individuella uppgifter än grupparbete. På lektionen var eleverna väldigt tysta och 
pratade enbart med de som var från samma klass som de själva.   
 
Stolpdiagrammet nedan i Figur 2 visar svaret från två olika bildgrupper på frågan 
”Hur vill du att undervisningen främst ska läggas upp”?  
 
 
Figur 2. 
 
 
 

 

 

����
����
 
 
Stolpdiagrammet visar att nästan 60 % av eleverna i  SMES-B gruppen vill att läraren 
tillsammans med klassen bestämmer vad de ska arbeta med och det är 0% (ingen) av 
eleverna i den här gruppen som vill att de får själva bestämma vad de ska arbeta med. 
I BG gruppen föredrar 57 % av elever att läraren bestämmer teman och de får själva 
välja tekniken. Det är inga elever i BG gruppen som vill att lärare och klassen 
tillsammans ska komma överens om vad de ska arbeta med under bildlektionerna.    
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Lärarens personlighet påverkar elevens motivation, det instämmer nästan alla elever 
från båda klasserna. Samma gäller med en ökad motivation hos elever när de får 
mycket stöd och uppmuntran av lärare. I enkäten svarade de flesta att det stämmer 
mycket bra att lusten till lärande ökar när de upplever att lärare lyssnar och tar till sig 
deras åsikter. Dock är det mindre än hälften av eleverna som har upplevt att lärare har 
lyssnat och tagit till sig deras åsikter. Resten tycker att lärare är dåliga på att lyssna 
och ta till sig elevernas åsikter. Att lärare är engagerade är viktigt, att vara glad och 
munter är ett plus i kanten uttryckte de flesta eleverna i intervjun. Här är olika 
kommentarer från olika elever i intervjun när elever beskrev en bra bildlärare. 45 
                                                
45 Från elevintervjun 060502-060507 
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Elev nr 2: 
”Hon ska vara sträng och rättvis, lärare ska sätta tydliga gränser.” 
 
Elev nr 3: 
”En som vet hur elever ligger till och har koll, vet vad elever behöver hjälp med.” 
 
 
Elev nr 4: 
”Glad och positiv är bra när man har en tung dag. Läraren ska tycka om det hon arbetar 
med. En bra lärare ska ge komplimanger, men också kunna ge bra kritik, jag menar men 
inte på ett elakt sätt.” 
 
 Elev nr 5: 
”En bra bildlärare ska veta hur man ska kunna ge en konstruktiv kritik. Man kan inte 
bara säga att det bra eller dåligt, det här får du göra om, utan att förstå vad eleven hade 
velat med sitt arbete. De ska vara lyhörda och fråga eleven vad eleven har tänkt och se 
positivt i elevens skapande.” 
 
Elev nr 6: 
”Öppen, trevlig och inte mycket skitsnack, att inte lägga för mycket ord och tolkning i 
bilden när eleven egentligen inte har tänkt så mycket med den. Jag vill bara prova måla 
olika färgblandningar, och det råkar bli häftigt, men egentligen är det inte märkvärdigt. 
Men lärare har en tendens att tolka det som det vore nåt. Hitta inte på mer än vad det 
egentligen är.”  
 
Elev nr 7: 
”Det är viktigt att lärare ska kunna se något bra som eleven har gjort i bilden. 
Uppmärksamma på det som eleven har gjort även om det kanske inte är stort, men lyft 
gärna fram det!” ”Att läraren bryr sig om en och det man gör.” 
 
 
Elev nr 9: 
”Att man ska få konstruktiv kritik, så man vet vad man ska göra. Trevlig personkemi, 
man ska kunna kommunicera, prata om saker och ting, att man kan diskutera utan att 
lärare blir upprörd om man har egna idéer.” 
 

 
Det finns en gemensam nämnare på hur en lärare ska vara även om beskrivningen är 
nyanserad. Från rättvis till att ha kontrollerad undervisning och veta hur elever ligger 
till. Som Marton menar i artikel Mot en medvetandets pedagogik46, för att förstå hur 
eleven ser eller tänker på ett problem, pedagoger ska kunna ställa sig i samma 
perspektiv som eleverna för att kunna ge en bra förklaring och bedömning av elevens 
arbete. En tolkning av det som eleverna säger är det är bra att lärare kan ta fram det 
som är positivt, men med ärlighet. Det är lätt hänt att lärare är överpositiva, speciellt i 
bildämnet som rymmer mycket fri tolkning. Fällan är att eleven tappar förtroende för 
lärarens kommentarer, som i sin tur kan leda till en negativ inställning till ämnet. Här 
handlar det om hur lärare använder sitt språk. Språket som hon använder ska vara 
lättbegripligt för eleverna, men samtidigt måste lärare ligga i framkant, så att elever 
går ett steg vidare. Som jag tidigare nämnt kan lusten öka hos eleverna när de 
upplever att lärare lyssnar och tar till sig deras åsikter. Men hur många av eleverna har 

                                                
46 Marton. (1997) 
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upplevt att lärare har lyssnat på dem? Svaret redovisar jag nedan i ett cirkeldiagram i 
figur 3. Resultatet är från både SMES-B och BG sammanräknat. 
 
 
 
Figur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet i figur 3 visar att det är 58 % av eleverna som tycker att det stämmer 
ganska bra med att de upplever att lärare lyssnar och tar till sig deras åsikter i 
bildundervisningen. 37 % av eleverna i den här undersökningen svarade att det 
stämmer ganska dåligt. Endast 5 % av eleverna upplevde att det stämmer mycket bra 
att lärare lyssnar och tar till sig deras åsikter. Diagrammet visar också att inga elever i 
min undersökningsgrupp upplever att påståendet stämmer mycket dåligt.           
 
Motivation styrs också av betygsättningen, när elever känner att deras betyg stämmer 
med deras förväntning. Enkätsvaren visar att eleverna tycker olika när det gäller deras 
betyg. I cirkeldiagrammet i figur 4 redovisas resultatet från enkätsvaren gällande 
frågan Läraren är rättvis i betygsättning. Resultatet som är i hopräknat från två 
klasser visar att det är 21 % av eleverna som anser att det stämmer mycket bra att 
lärare är rättvisa i betygsättningen. Mer än hälften av eleverna som ingår i 
undersökningen tycker att de är ganska nöjda med betygsättningen, det vill säga 53 % 
av eleverna tycker att det stämmer ganska bra att lärare har varit rättvisa med deras 
betyg. Sedan är det 26 % av eleverna som inte är nöjda med betygsättningen. Det 
betyder att dessa elever anser att det stämmer dåligt att lärare har varit rättvisa med 
deras betyg. Andelen som inte är nöjd och som är mycket nöjd är nästa lika stora47.         
 
         
 
 
 
 

                                                
47 Se figur 4 på sidan 25 
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Figur 4. 
Lärare är rättvisa i betygsättningen i bildämnet 

Resultatet från S M E S -B  &  B G  ti llsam m ans 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet som visar hur många som tycker att lärare sätter rättvisa betyg 
överensstämmer med frågan om de har fått tydlig information av betygskriterier. 
Andelen som är nöjd och ganska nöjd med lärarens betygsättning är lika stor som 
andelen som tycker att de har fått bra och ganska bra med information om 
betygkriterier. Det är nästan lika många elever som tycker att de har fått dålig 
information om betygskriterier som andel elever som är inte nöjd med 
betygsättningen. Jag har kommit fram till att för att fler ska bli nöjda med 
betygsättningen krävs det att det är fler som tycker att de har fått tillräckligt med 
information om betygskriterierna. Genom intervjun med åtta av eleverna anser nästan 
mer än hälften att de inte riktigt vet hur läraren sätter betyg på deras arbeten, speciellt 
på deras bilder. Flertalet elever tycker att betygkriterier är svårt att förstå. Det finns 
ändå elever som har förtroende för lärares betygsättning, även om elever inte riktigt 
vet vad det är som krävs. En elev uttrycker så här:   

 
Elev nr 5 
”Det är så komplicerat språk, så jag fattar inte vad de menar, men det brukar ligga på 
hur mycket man har lagt ner på sina uppgifter. Sedan är det bara lämna in allt som 
krävs, så kommer det att går bra.”48 

  
En del elever anser att det är svårt med betygsättning i ämnet bild, eftersom att de 
tycker att man inte kan betygsätta talang, och att det man gör i bild är personligt. 
 
 
 

                                                
48  Från elevintervjun 060502-060507 
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I intervjuer med åtta elever från både SMES-B och BG klasserna fick eleverna 
beskriva vad de tycker är ett bra arbetsklimat. Majoriteten av deltagarna i intervjun 
tycker att ett bra klassrumklimat i bild innebär att lektionen gärna får vara lite pratig 
och med bakgrundmusik. Det innebär att många elever tycker att bildlektionen inte 
behöver vara så tyst. Tysthet menar en del av eleverna förknippas med stelt, kallt, trist 
och ”skolaktigt”49 Lite prat och musik påminner mer som hemmiljön som gör att man 
trivs bra. Att visa omtanke och respekt för varandras skapande tycker de flesta 
eleverna är viktigt, att ingen känner sig utanför, blir trakasserad eller hånad över deras 
bilder. En elev nämnde att det är viktigt att eleven känner sig sedd av läraren.  
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Resultatet visar att vem som ska välja innehåll i undervisning beror på vilken grupp 
det är och vad de läser. Om klassen har bra sammanhållning eller inte har stor 
påverkan på hur lektionen ska lägga upp. Det som eleverna i denna undersökning 
föredrar mest är att läraren bestämmer teman och eleverna väljer tekniken eller att 
läraren och klassen bestämmer tillsammans. Det finns både elever som vill ha mycket 
frihet till sitt lärande och de som inte vill att läraren ska lägga över för mycket ansvar 
när de inte är redo. Genom resultatet som har redovisats har jag kommit fram till 
faktorer som bidrar till motivation. Enligt eleverna i undersökningen är det att lärare 
ger elevinflytande i sin planering, dock inte lägger för mycket ansvar på eleverna. 
Lärare som lyssnar på elevers åsikter och tar till sig deras önskemål är viktigt för 
eleverna motivation. Lärarna ska också ge uppmuntran och stöd, ha välplanerade 
genomgångar, undvika avbrott när elever har kommit ingång. Lärare ska också vara 
rättvisa, ha tydliga ramar med vad som gäller och kunna skapa ett bra 
klassrumsklimat. En annan viktig del som ingår i lärararbetet är betygsättningen. 
Eftersom att motivationen även påverkas av betygen, så är det viktigt att betyget 
stämmer överens med elevens förväntningar och här finns det behov av att läraren 
tydligt redogör betygkriterier.  
 
 
 
Slutsatser och di sk ussi on   
 
Med detta resultat kan jag dra olika slutsatser. Bildämnet ses inte i första hand som 
viktigt, trots att de flesta av eleverna i undersökningen har intressen inom ämnet. 
Resultatet tycks inte säga emot de slutsatser som dragits från den nationella 
utvärderingen. Så som sociolkulturell teori förklarar uppstår kunskap i en social 
handling. I den framgår också att tradition och kultur har stor påverkan på oss, vad vi 
anser är kunskap och vidare vad vi anser är viktigt att lära oss. Varför eleverna inte 
anser bildämnet är viktigt kan ha mycket att göra med vår skoltradition och vår 
kulturella inställning till bildämnet. Tittar jag i det här perspektivet så har bildämnet 
en låg status jämfört med matematik, svenska och engelska. Dessa ämnen satsar 
skolan mest på för att få eleverna godkända innan de lämnar år 9 och 
gymnasieskolan.50 I dessa ämnen finns det extra stödundervisning för elever som inte 
                                                
49 En kommentar från intervju elever 
50 I Skolverket Utan fullständiga betyg (2001)   
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klarar sig. Det är positivt att elever får extra stöd i skolan, men det visar också vad 
skolans anser är viktigt. I sociokulturell teori poängteras att omgivningen påverkar till 
stor del hur vi tänker och vad vi tycker. Min slutsats är att orsaken till att elever 
upplever bildämnet som roligt och inte viktigt beror till stor del på vår skoltradition 
och elevernas omgivning.  
 
 
Bildämnet anses främst vara roligt, men inte för alla eleverna har det visat sig av 
resultatet i BG klassen. Där anser majoriteten att bildämnet är nyttigt. 
Intervjuresultatet visar också att eleverna upplever bild som ett roligt ämne. Min 
tolkning av detta resultat är att eleverna här tänker bildämnet i två olika kontexter. 
Eleverna går på Medieprogrammet och Text-, Bild-, och Multimedieprogrammet, där 
bilden har en viktig roll. Det är tydligare för dessa elever att å ena sidan se hur bilden 
används som ett kommunikativt medel. Där har bilden en central roll som ett medium 
i samhället.. Bilden är nyttig för att man har en användning av den. Bilden blir å andra 
sidan ett roligt ämne när eleverna tänker på vad de får göra under bildlektionen. I 
intervjuer med fyra av sju elever framkommer dock att ingen av eleverna vet syftet 
med det de gör under bildlektionerna. När eleverna inte ser syftet med det de lär, blir 
ämnet lätt förklarat som ett avkopplande ämne. Min slutsats är att bildämnet är ett 
viktigt ämne för de elever som valt att gå i ett bildprogram eller bildkurs eftersom de 
har bildintresset. Logiskt sett så anser jag att det man är mycket intresserad av också 
är det som är viktigt för en. Men omgivningens inställning till bildundervisning 
påverkar också hur eleverna upplever bildämnet.  
 
Lärare kan på olika sätt bidra till elevens motivation i bildämnet, en central del i detta 
är att lärare tydliggör mål och syfte med sin undervisning genom att tydligt göra klart 
för sig själv vilken mening som innehållet erbjuder elever. Som Tomas Englund 
beskriver i sin teori att lärarna bör ha kompetens i val av innehåll och metod som 
erbjuder ett meningsfullt lärande. Genom reflektion kan lärare finna argumentation 
som hon kan motivera eleverna med. Valet av innehåll ska kunna knyta an till nyttan i 
verkligheten, så att eleverna ser att det finns en mening med det de lär. Andra faktorer 
som lärare kan tänka på när hon lägger upp sin undervisning är att ge elever 
inflytande i planeringen, vara öppen för förändring och skapa ett klassrumklimat som 
inkluderar alla. Det bidrar till att eleverna blir sedda med sitt skapande.  Det handlar 
inte enbart om bildundervisning, utan i undervisning i stort som Ference Marton 
beskriver i sin teori för att få insikt om hur den som lär och förstår ett fenomen så 
krävs det att läraren kan sätta sig in i elevens värld. På detta sätt kan läraren hitta ett 
språk som förstås av eleven. Fast jag anser att den viktigaste faktorn är att lärare 
brinner för sitt ämne, att hon gillar det hon gör. En engagerad lärare smittar av sitt 
intresse till eleverna, och det är det som gör att hon har energi till att leta fram 
innehåll och metod som passar just för den klassen.  
 
Englund menar i sin teori att undervisning är kontingent och inte på förhand given. I 
min tolkning av det som Englund menar, så finns inga färdiga givna koncept som 
lärare kan gå efter. Detta känns otryggt att veta som nyblivande lärare, men samtidigt 
anser jag att det är bra att det finns utrymme för eget tänkande och egen reflektion. 
Vilket i sin tur kan skapa en kreativ undervisning till ett motiverat lärande. En annan 
sak som jag vill tillägga är att de flesta elever valde bild för att de har ett intresse för 
att skapa. För att få motivation i lärande ska man börja med att skapa en undervisning 
som når elevernas intressen.  Slutsatser som jag kan dra är att lärarens möjlighet till 
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att motivera styrs till stora delar av lärarens kunskaper om människan – 
elevkännedom. Det som också bidrar till motivation hos eleven är om läraren har en 
god ämneskompetens och skicklighet att stimulera individens möjligheter att utveckla 
sitt lärande.   
 
 
En annan viktig aspekt för motivation i lärande är att lärare kan skapa ett gott 
klassrumklimat. Eleverna bör få känna sig hemma i den miljö som de arbetar i, detta 
inkluderar lokal och att de känner sig hemma med varandra. Här ligger elevernas 
åsikter i samma linje som i Sociokulturell teori (som jag har redovisat tidigare)51, 
alltså att både hemmiljön och klassrumsmiljön har stor påverkan för lärande. Det 
gäller att lärare kan skapa en klassrumskultur som inkluderar alla. Motivationen ökar 
när man känner att man är accepterad av gruppen.  I bildämnet kan tävling mellan 
varandra lätt utspela sig, eleverna jämför sina bilder med varandra, enligt lärare i 
intervjun. Här vilar det på lärarens ansvar att få eleverna att uppleva att de är 
värdefulla individer med olika egenskaper och med olika begränsningar. Olikheter i 
klassrummet ska ses som möjligheter, där lärande främjas av att klasskamrater har 
olika kunskaper och färdigheter som i sin tur får utväxlas mellan varandra. På detta 
sätt får eleverna känna sig värdefulla för omgivningen.   
 
 
Men hur ska jag som lärare kunna höja ämnets status? Frågan är inte så enkel, 
eftersom att ämnets status som jag har redovisat tidigare är att den har förknippats 
med tradition som en kedja som påverkar omgivningens inställning inför ämnet som i 
sin tur påverkar elevernas inställning. Forskarna som gjorde den nationella 
utvärderingen (NU03) gav förslag på att bildundervisningen ska förändras. 
Bildpedagogen ska fokusera på elevens kommunikativa förmåga istället för enbart 
bildframställning. På detta sätt hänger bildämnet med i samhällets utveckling och får 
en annan innebörd. Det finns fördelar med den tanken, eftersom att vi lever i ett 
överflöd av kommunikation och bilder som reklam och media. Det finns ett behov av 
att lära sig ta ställning för det vi ser, att kunna reflektera och tänka kritiskt. En annan 
orsak som gör att bildämnet tappar status är att det finns ett glapp mellan skolans 
undervisning och verklighetens krav. Denna undersökning visar att elever inte kan se 
hur en bild de har framställt kommer till användning i verkligheten, varken det är ett 
måleri, en skiss eller ett foto. De saknar en reflektion över i vilket sammanhang 
elevers bilder kan användas. Bilden framställs inte enbart för att hängas upp på en 
vägg, utan den kan finnas i ett oändligt antal sammanhang. En enkel skiss kan 
illustrera en debattsida i en dagstidning om motivet stämmer överens med texten, en 
enkel skiss kan fungera som ett vykort, en bruksanvisning, en logga på någon produkt 
och så vidare. Jag tror att statusen i bildämnet kan höjas om eleverna själva kan se en 
användning av deras bilder.  Sedan hänger det ihop med att bildämnet blir viktigt om 
det de gör har ett syfte, en belöning och en mening, som i sin tur bidrar till motivation.       
 
Denna undersökning kan förhoppningsvis förmedla något av vad som bidrar till 
motivation för bildämnet. Underlaget är för litet, och undervisningen är en komplex 
situation, där det finns mångfald av undervisningssituationer som är svåra att greppa 
och formulera i ord. Detta arbete har gett mig en djupare insikt om vad motivation 
innebär och jag har upptäckt att det finns mycket mer som bör undersökas, till 

                                                
51 Se sidan 9 
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exempel om elevens sociala bakgrund, grupptillhörighet, eller hur eleverna i år 1-3  
uppfattar bildämnet. Jag har insett att genom att ha kunskap om motivation, så har jag 
även kunskap om människan och människans mångsidighet. Denna undersöknings 
centrala aspekter är motivation till bildämnet och vilken roll bildämnet har. Bildämnet 
har ett viktigt värde och jag instämmer med det läroplanen har skrivit:  

 
”Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom 
hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier 
och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva och 
omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv skolan skall 
förmedla. Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och lärande.”52 
 

Den här undersökningen visar ett resultat som i och för sig inte är överraskande. Att 
bildämnet anses som ett roligt och avlastande ämne från andra ämnen är inte något 
nytt. Men en tanke kommer ändå upp medan jag bearbetar mitt material. För mig är 
bildämnet viktigt eftersom att jag har behov att skapa och njuta av bilder. Men varför 
vill jag bevisa att bilden är viktig? Varför kan inte bildämnet få vara ett roligt ämne 
som bidrar till lust för eleverna så att de vill gå till skolan? För eleverna kanske det 
viktiga är att bilden är ett roligt ämne och därför är det viktigt att bildämnet får 
fortleva i skolan. Visst kan bildämnet vara roligt, trevligt och stimulerande, men det 
vore orättvist om skolan inte även lyfter fram de andra sidorna som bildämnet faktiskt 
har. Bilder är oerhört viktigt och nyttigt för människan i många olika avseenden. Tänk 
att läsa en tidning utan bilder, titta på teve med enbart text eller att spela dataspel utan 
bild. Bilder finns med i läroböcker från första klass till forskningsnivå. Jag skulle inte 
kunna tänka mig studier i människans anatomi utan bilder, eftersom att det skulle ge 
många svårigheter. En slutsats som jag kan dra är att vi människor behöver bilder. 
Genom mina intervjuer med eleverna så genomsyrades de av att det finns elever som 
är medvetna om detta, men där bildundervisningen inte har lyckats få elever att 
uppleva meningsfullhet i det de gör. Därmed finns det ett glapp mellan 
bildundervisningen och verkligheten. Den lärdomen kommer jag att bära med mig i 
mitt framtida yrke. Genom detta arbete har jag fått en djupare insikt om ”motivation”. 
Kanske är det så att anledningen till att vi människor vill lära oss något är för att vi 
tycker att det är roligt och att det ger en tillfredställande känsla. Samtidigt lär vi oss 
något för att vi inser att det är viktigt att kunna för att överleva. Här drar jag samma 
parallell som till mat. Vi måste äta för att kunna leva, men det som gör att vi längtar 
efter mat är oftast för att det är något gott. Som bildlärare har jag en strävan efter att 
kunna erbjuda elever både gott och nyttigt i min bildundervisning. 
 
 

                                                
52 Skolverket, 2006, Kursplan i bild 
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D i ag ram fö rteck n i n g  
 
Figur 1. Stolpdiagram. Elevens upplevelse om bildämnet. Grundar från enkätsvar 
060502-060507.  
 
Figur 2. Stolpdiagram. Hur vill du att undervisningen främst ska läggas upp. Grundar 
från enkätsvar 060502-060507.  
 
Figur 3. Cirkeldiagram. Du upplever att lärare lyssnar och tar till sig dina åsikter i 
bildundervisningen. Grundar från enkätsvar 060502-060507.  
 
Figur 4. Cirkeldiagram. Lärare är rättvisa i betygsättningen i bildämnet. Grundar från 
enkätsvar 060502-060507.  



Bilaga 1 
 
Intervju med läraren 
 
Vilken roll har bildämnet i skolan? 
 
Varför har vi bildämnet i skolan? 
 
Vilka mål tycker du är viktiga när det gälle bildundervisningen? 
 
Vilka faktorer är orsakar till bristande motivation i ämnet bild? 

• Skolnivå 
• Undervisningsnivå 
• Elevnivå 
 

Hur gör du för att öka elevernas motivation i bild ämnet?  
• Undervisningsnivå 
• Skolnivå 

 
 
Vilka faktorer kan försvårar ditt arbete när det gäller att öka motivation i ämnet bild? 
 
Har din skola tillräckligt med resurser för att öka elevernas motivation? 
 
Vad gör du som lärare för att ge eleverna mer inflytande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2  
 
Intervju med eleverna 
 
Varför ska vi ha ämnet bild i skolan? 
 
Vad styr din motivation för bild ämnet? 
 
Hur ska bildundervisningen vara för att du ska bli mer motiverad? 
 
Är du nöjd med bildundervisningen? (Motivera svaret) 
  
Beskriv hur en bra bildlärare är? 
 
Vad har du för åsikter om betygsättningen? 
 
Beskriv ett bra arbetsklimat under en bildlektion? 
 
Vad tycker du generell om ämnet bild? (Är det svårt/lätt) 
 
 
 
 



 

Bilaga 3  
 
En enkätundersökning om vilka faktorer som påverkar elevers 
skolmotivation i ämnet bild. 
 
Ditt svar kommer att endast läsas av mig som genomför undersökningen. 
 
Est…………..     Arena………. 
 
Datum……… 
 
Pojke    Flicka 
 
 
 

1. Beskriv kort varför du valt programmet och hur du trivs med det. 
____________________________________________________________  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  

 
2. Vilka av nedanstående påståenden stämmer överrens med din upplevelse 

av ämnet bild? 
 

Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
Bild är ett viktigt ämne 
 
Bild är ett nyttigt ämne 
 
Bild är ett roligt ämne 
 
Bild är ett svårt ämne 
 
 

3. Varför är det bra med bild skolan? 
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
Den ger stimulans under skoltid 
 
Jag får uttrycka mina åsikter   
 
Jag tränar på min kreativitet 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4. Kryssa för de nedanståendes olika tekniker du fick lära dig under 

terminen. 
 
Oljemålning  
 

Akvarellmålning 
 

Abstraktmåleri 
 

Teckning svart/vit 
 

Bildanalys 
 

Arbeta med photoshop 
 

Fotografering  
 

Färglära  
 

Perspektiv 
 
Annat ______________________________________________________________________ 

5. Vilken av nedanstående tekniker vill du främst lära mer av?  
 
Oljemålning  
 

Akvarellmålning 
 

Abstraktmåleri 
 

Teckning svart/vit 
 

Bildanalys 
 

Arbeta med photoshop 
 

Fotografring 
 

Färglära  
 

Perspektiv 
 
Annat ______________________________________________________________________ 

 
 

6. Hur tycker du att undervisningar hittills främst lagts upp? Välj ett avföljande 
alternativ. 
  
Du får själv bestämma fritt vad du vill arbeta med  
 
Läraren bestämmer teman och du väljer själv tekniken 
 
Läraren bestämmer både teman och tekniken 



 

 
Läraren och klassen kommer överrens om vad ni ska arbeta med 
 
 
7. Hur vill du att undervisningen främst ska läggas upp? Välj ett av följande alternativ. 
  
Du får själv bestämma fritt vad du vill arbeta med  
 
Läraren bestämmer teman och du väljer själv tekniken 
 
Läraren bestämmer både teman och tekniken 
 
Läraren och klassen kommer överrens om vad ni ska arbeta med 
 

 
8. Vilka arbetsformer bidrar mest till motivation i ämnet? 
 
Mycket individuellt arbete 
 
Mycket grupparbete 
 
Variation i både individuellt arbete och grupparbete 

 
9. Hur stämmer följande påstående? 
”Läraren är viktigt för att du ska tycka om bildämnet” 

 
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
 
 
Annat ______________________________________________________________________ 
 
 
10. Din motivation ökar när du får tillräckligt stöd/uppmuntran av läraren.  

Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
 
 
Annat ______________________________________________________________________ 
 
11. Din motivation ökar när du upplever att läraren lyssnar och tar till sig dina åsikter. 

 
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
 
 
Annat _____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 
 
 
12. Du upplever att läraren lyssnar och tar till sig dina åsikter i bildundervisningen. 

 
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
 
 
Annat _____________________________________________________________________ 
 

 
13. Tidsramar påverkar din motivation till bildämnet?  

 
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
 
 
Annat ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 14. Lärarens bedömning påverkar din motivation till bild ämnet.  

 
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
 
 
Annat ______________________________________________________________________ 
 

 
15. Läraren är rättvis i betygsättningen i bildämnen. 

 
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
 
 
Annat ______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
16. Du tycker att bildämnet ställer rimliga och tydliga krav . 

 
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
 
 



 

Annat 
______________________________________________________________________ 
 

17. Du har fått tydlig information om betygskriterierna, dvs. vad som krävs för 
Godkänt, Välgodkänt och Mycket välgodkänt. 

 
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer  
mycket dåligt 

 
 
 
Annat ______________________________________________________________________ 
 

18. På vilka vis tror du att du har mest nytta av bildämnet i framtiden? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

 
 
 


