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Inledning
Syftet med denna kunskapsöversikt är att lyfta fram det aktuella kunskapslä-
get inom svensk bildundervisning som gäller grundskolan eller som tangerar 
bilddidaktikens område, med internationell forskning inom fältet som fond. 
Översikten är framtagen i samband med den nationella utvärderingen av ämnet 
bild, NÄU 2013 (Marner & Örtegren 2015).
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Forskningen kring estetiska ämnen och ämnet bild är i Sverige inte omfattan-
de. Tack vare möjligheten för bildlärare att forska inom forskningsämnen som 
Pedagogiskt arbete och Utbildningsvetenskap börjar det dock publiceras en hel 
del avhandlingar som berör det specifika bildområdet. International Handbook 
of Research in Arts Education redigerad av Liora Bresler (2007) är en interna-
tionell översikt, med bidrag från Sverige av bl.a. Lars Lindström och Gunnar 
Åsén. I boken finns en internationell sammanställning av forskning kring es-
tetiska ämnen i relation till undervisning. Ett tiotal områden, såsom historik, 
kursplaner, kropp och teknologi tas upp med ambitionen att summera forsk-
ning om undervisning i de olika estetiska ämnena. Ett par år senare utkom den 
nordiska sammanställningen Nordic Visual Arts Education in Transition (Lind-
ström (red.) 2009). I båda dessa antologier finns målsättningen att samla den 
forskning som inrapporterats inom fälten, samt ge utrymme för kommentarer 
om forskningsläget. En av förtjänsterna med den senare sammanställningen är 
att den mer specifikt berör bildområdet i de nordiska länderna.
 Ann Bamfords (2006) internationella forskning om de estetiska ämnena, 
genomförd bl.a. med UNESCOs stöd, visar att satsningen på dessa ämnen inte 
är jämförbar med satsningen på literacy, matematik och naturvetenskap. Det 
finns vidare stora kontextuella och nationella skillnader mellan bildutbildning 
i olika länder, som kan ha att göra med ekonomiska resurser och vem som 
finansierar. På en högre policynivå kan man tala väl om ämnena, men i under-
visningspraktiken står det inte lika väl till. Trots det påverkar undervisningen 
barnet, skolmiljön och lokalsamhället. Där kvalitetsprogram bedrivs är också 
resultaten av undervisningen bäst, på alla ovan nämnda nivåer. 
 Liksom Lindström, se nedan, diskuterar Bamford såväl undervisning i det 
estetiska ämnet som genom det estetiska ämnet. Samverkan mellan skolan och 
andra samarbetspartners, mellan lägre och högre nivåer, och de olika samver-
kanspartnernas delaktighet i planering, genomförande, bedömning och utvär-
dering anses viktiga. Möjligheter till utställningar, föreställningar och presen-
tationer bör uppmärksammas. Stöd för kritiskt granskande, problemlösning 
och risktagande nämns som viktiga insatser. Samverkan betonas och att alla 
barns deltagande är viktigt. Av vikt är att lägga fokus på bedömning, lärande, 
erfarenheter och utveckling. Fortlöpande fortbildning för lärare, konstnärer 
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och lokala aktörer blir mer framgångsrika om de äger rum i flexibla lösningar 
som gynnar skola och lokalsamhället. Tydligare mål och bättre forskning på 
området behövs. Byråkratiska ingrepp i de didaktiska förloppen bör undvikas 
och engagerade och kunniga aktörer och lärare är viktigt i frontlinjen. Politiskt 
stöd och goda yttre villkor kan också gynna implementeringen.
 Det finns behov av utvecklad bedömning och utvärdering i de estetiska äm-
nena, även om det är svårt att utvärdera en så kvalitativ verksamhet, menar 
Bamford. Hon uttrycker sig också positivt om möjligheten till transfereffekter, 
från barnet till skolmiljön och vidare till lokalsamhället. Bamford fokuserar 
också på estetiseringen av samhället i stort och utvecklingen av de kreativa 
industrierna som står i motsats till nedmonteringen av skolans estetiska ämnen. 
Även kopplingen mellan livet och konsten nämns som argument för estetiska 
ämnen. 
 Arts for art́ s sake The impact of arts education (Winner et al. 2013) är en me-
tastudie (forskning om annan forskning) om huruvida estetiska ämnen gynnar 
andra färdigheter eller studier i teoretiska ämnen. I stort kommer man fram till 
att så kan vara fallet, men att forskningen hittills inte kunnat påvisa dessa or-
sakssamband. Med ett annat upplägg på forskningen, bl.a. med kontrollgrup-
per, kan man kanske finna evidens. Forskarna menar också att de estetiska äm-
nena har ett eget värde och bör inte värderas utifrån vad de kan göra för andra 
ämnen. Ämnenas värde ligger, utöver att lära sig hantverket och teknikerna, i 
vad de kallar ”artistic habits of mind”, t.ex. kompetenser som att kunna före-
ställa sig, att vara engagerad och uthållig, att kunna observera och reflektera, 
att gå vidare och undersöka och att uttrycka sig. Lois Hetland m.fl. har i Studio 
Thinking: The Real Benefits of Visual Arts Education (2007) studerat flera av dem.

Bildämnet i ett historiskt perspektiv
I grova drag kan tecknings- och bildundervisningen i Sverige sammanfattas 
historiskt enligt följande: Syftet var under industrialismens framväxt att ut-
bilda arbetskraft för hantverk, konstindustri och annan industriell produktion. 
Producentkvalificering var viktig när det gällde teckning och konstruktionsrit-
ning. Därefter, under det tidiga 1900-talet, lyftes konstbildning och smakfost-
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ran fram. Ett estetiskt ämne utvecklades successivt, där psykologiska aspekter 
sågs som viktigast. Under femtio- och sextiotalet utmynnade detta i det s.k. fria 
skapandet, som uttrycktes i Lgr 62 (Kungl. Skolöverstyrelsen 1962).  I förläng-
ningen ansågs det fria skapandet ha en terapeutisk funktion (se t.ex. Thomaeus 
1977).  Den anglosaxiska bakgrunden till det fria skapandet har studerats i 
Elsner (1999).
 Demokratiargumentet var tydligt i läroplaner för grundskolan och kurspla-
nerna från Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Kpl 2000 (Skolöverstyrelsen 1969, 1980, 
Skolverket 1996, 2000) och är fortfarande tydligt i Lgr 11 (Skolverket 2011a). Bil-
dens roll i demokrati, yttrandefrihet, kulturell mångfald och kommunikation 
sågs och ses som centralt. Kritisk granskning av det visuella informationsflödet 
var och är viktigt i ämnet. Bildkompetens ses som en medborgerlig grundkom-
petens. Ser vi till forskningsprojekt med fokus på estetiska läroprocesser pekas 
i rapportserien om Kultur i Skolan (bl.a Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003) 
på de estetiska läroprocessernas roll i skolan, skolan som en plats för kulturella 
möten och skolan ur ett demokratiperspektiv. De har (2003:11) argumenterat på 
följande sätt för detta: 

Skolan har i informations- och mediesamhället förlorat sin gamla roll 
som självklar och dominerande kunskapsförmedlare. Det behövs en ny 
kulturpolitik och ett nytt bildningsuppdrag om skolan ska kunna spela 
den allt viktigare roll den har som en demokratisk offentlighet för barn 
och unga i ett kulturellt heterogent samhälle.

 
De har också en formulering om vikten av att förena skapande och presenta-
tion: ”det är i gestaltandet vi blir offentliga och synliga” (s. 12). Man talar också 
om en ”radikal estetik” i relation till en ”modest estetik” (Aulin-Gråhamn, 
Persson & Thavenius 2004). Den modesta estetiken ser kulturen som god i sig. 
Den präglas av en okritisk och harmoniserande inställning och ser estetiska 
läroprocesser och ämnen som andningshål under skoldagen. Även Anders Mar-
ner och Hans Örtegren har i boken En kulturskola för alla (2003) betonat vikten 
av ”fullbordade kommunikativa processer” (s. 54, 95) i skolan.
 Utöver demokratiargumentet förekommer idag vad som skulle kunna kall-
las livsvärldsargumentet, som delvis liknar äldre konstpsykologiska och fritt 
skapandeargument. Undervisningen syftar till att eleven utvecklar ett person-
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ligt förhållningssätt i bildarbetet genom en egen kreativitet och som en del av 
vardagsliv och fritid. Traditionen att främst sammankoppla estetiska ämnen 
med identitetsskapande processer och utvecklandet av den egna personligheten 
är stark. Samtida forskning har dock på flera punkter kritiserat en automatisk 
korrespondens mellan att arbeta inom estetiska medieringar och personlig-
hetsdanande resultat (Harland 2000, Lindgren 2006). Den har dessutom visat 
att bildundervisningen står i förhållande till diskurser och medier (Lind 2010, 
Öhman Gullberg 2006, 2008), till kulturer och medieringar (Marner och Ör-
tegren 2003, Marner 2005) och till förebilder (Lindström et al. 1999, Lindström 
2002, 2006). Forskningen har rört sig från ett tidigare företrädesvis psykolo-
giskt orienterat perspektiv till ett socio-kulturellt, som också innefattar begrepp 
som textualitet, semiotik, diskursteori och sociologi. Bl.a. därför kan man inte 
längre i forskningen tala om ett ensidigt subjektivt och fritt skapande i bildäm-
net. Däremot förekommer denna föreställning sannolikt kvar inom vissa lära-
res och elevers ämneskonceptioner. Ett tydligare innehåll, såsom förespråkas i 
Lgr 11, står i dag relation till om och hur elevers användande av bildmedier och 
populärkultur i fritidssammanhang kan integreras i skolans bildundervisning. 
Frågan om bildämnet och fritidsanvändande av bild är en fråga om genom-
släpplighet åt båda hållen. 
 Under 2000-talet har välfärdsargumentet lyfts fram i synen på ämnet. Det 
framhåller producentkvalificering och nytta, men nu i samtidens s.k. informa-
tionssamhälle i stället för i industrisamhället, som var den första motivationen 
för det gamla Teckningsämnet.  Undervisningen ska nu bidra till att bild och 
visuell kultur relateras till välfärd och yrkesliv i ett informationssamhälle där 
kreativitet blivit en framgångsfaktor (Florida 2001, 2005). Att hantera de mo-
derna digitala bildmedierna i Lgr 11 tar större plats i alla stadier (Skolverket 
2011a, 2011b). 
 Enligt Gunnar Åsen (2006) ersätts dock inte en äldre kursplan så lätt med 
en ny kursplan, då den nya introduceras. Ämnet breddas istället när nya inslag 
adderas till de gamla. Stoffträngsel och urvalsproblem, samt spänningar mellan 
olika syn på ämnet kan uppstå. Det betyder att flera olika ämneskonceptioner 
bland lärare kan finnas vid en viss tidpunkt. Det bekräftas i den Nationella 
utvärderingen 2003 (Marner, Örtegren & Segerholm (2005) där bildlärarna an-
såg att ämnet antingen var ett estetisk-praktiskt ämne eller ett kommunikativt 
ämne.
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Visuell kultur
Visuell kultur har blivit allt mer uppmärksammat som vetenskaplig disciplin 
(Karlholm 2003). Med begreppet kan man vetenskapligt studera såväl bildun-
dervisning som samhällets bildvärldar (Sparrman 2006). I Mie Buhls artikel 
Visual culture as a strategic approach to art production in education diskuterar 
hon ett bredare bildbegrepp och de nya medierna (Buhl, 2005) utifrån ett visu-
ellt kultursammanhang, som distanserar sig från skolämnets bilds traditionella 
fokus på konst. Hon vill foga in samhällets visualitet och talar om seendeprak-
tiker snarare än om skapandet av estetiska objekt. Buhls fokus ligger på vikten 
av elevers urval i den visuella kulturen och av reflektion, snarare än på ett krea-
tivt skapande i bild. I boken Visuel Kulturpedagogik (Buhl och Flensborg 2011) 
vill man etablera det visuella kulturbegreppet i skolans alla ämnen. De danska 
forskarna relaterar också här följaktligen området relativt ämnesneutralt, dvs. 
kopplar det inte specifikt till bildämnet. Boken ger en teoretisk bakgrund till 
begreppet samt förslag till laborationer. De urskiljer funktioner som medier 
för produktion (digitala eller analoga), repertoarer (formala eller tematiska), 
och strategier (om skilda sätt att bearbeta visuellt) för att pröva olika positio-
ner samt avläsa betydelser av den visuella produktionen (Buhl och Flensborg 
2011:102). En annan företrädare för visuell kulturforskning i Danmark, Helene 
Illeris (2009:129), ser på liknande sätt en dikotomi mellan skapandet av tra-
ditionella ”fysiska” bilder och att bearbeta och reflektera över medievärldens 
utbud. Ovanstående kan man förstå utifrån att Buhl och Illeris har ett danskt 
perspektiv, där man inte har obligatorisk bild i den senare delen av grundskolan 
(Stam 2011). Ett hands-on perspektiv saknas ofta i Visual culture forskningen. 
Kerry Freedman (2003), från USA lyfter däremot fram ett tydligare skapande-
perspektiv i sin forskning och synliggör kategorier som kan ingå i undervisning 
med Visual culture perspektiv som form, pedagogik, tematik, identitet m.m. 
samt relaterat till olika skolstadier (Freedman 2003 s. 116 -17). I Sverige har Vi-
sual culture begreppet fått en metodisk förlängning även mot bildpedagogisk 
forskning i visuella miljöer, en visuell etnografi (Lind 2006b, 2012, Göthlund 
& Lind 2010). I sina studier av bildundervisning på gymnasiet och i tonårsrum 
använder Welwert (2010) ett Visual culture perspektiv (Se också Welwert 2013 
och Hellman 2013).
 I Visuel kultur – Viden, liv, politik (Christensen & Illeris Ed 2009) ges blickar 
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på själva kunskapsfältet och dess koppling till omgivande vetenskapliga tradi-
tioner (Signe Meisner Christensen) och med exempel från bildundervisning 
(Mie Buhl) i sektionen om kunskapsområden. I sektionen om levd erfarenhet 
finns t ex en artikel om livsstilsprogram i dansk TV (Christa Lykke Christen-
sen) och i den del som främst kopplas till politiska skeenden finns bl a en artikel 
om bildernas betydelse i samband med avslöjanden om Abu Ghraib - fängelset 
(Bodil Marie Stavning Thomsen).  I Visuella markörer - Bild. Tradition. För-
nyelse (Eriksson (ed.) 2008) finns artiklar som berör olika slags bildmöten i tid 
och rum. Anette Göthlund skriver om bilder som visas i köpcentra från olika 
kulturer. Anna Tellgren skriver om utställningsrummets bildmöten.  Hedvig 
Brander-Jonsson om rondellskulpturer i gaturum och Anders Nodin om rekry-
teringsaffischer från första världskriget. Det som i titeln anges som förnyelse 
avser främst förändringen av fokus från visuell konst eller bildkonst till visuell 
kultur och vardagens bildflöde. Bildundervisningen ses alltså som en del av 
Visual culture fältet.
 Påpekas bör i sammanhanget att Sverige har använt ett bredare bildbegrepp 
i skolämnet sedan Lgr 69, där bildkommunikation lyfts fram i kursplanen. I 
Lgr 80 ses bild som ett språk och ”Ett viktigt kommunikationsmedel vid sidan 
om att tala, läsa och skriva” (Skolöverstyrelsen 1980:69, se också Nordström 
& Romilson 1970). I Sverige har också ett framlyft semiotiskt perspektiv fun-
nits sedan det sena 60-talet (Aspelin m.fl. 1973, Nordström 1976, Nordström 
(red.) 1996, Nordström 1986, 1989, Bohlin Brundin m.fl. 1989, Nordström 2003, 
Hansson, Karlsson & Nordström 2005). Visual culture begreppet har däremot 
vuxit fram i bl.a. USA och Danmark från en vetenskaplig horisont och långt 
senare. I Sverige har alltså funnits ett Visual culture begrepp verksamt i praxis 
långt innan det kommit att definieras begreppsligt (avant la lettre). 

Bildundervisningens praktik 
Ett kritiskt perspektiv till undervisning och ämneskonceptioner synliggörs i 
Monica Lindgrens Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006). Forsk-
ningen gäller inte i första hand bildämnet, utan vad hon kallar ”estetisk verk-
samhet” i grundskolan. Lindgren synliggör diskurser i skolan kring de estetiska 
verksamheterna som hon funnit i samtal och intervjuer i fokusgrupper med 
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skolledare, klass- och ämneslärare och har funnit följande diskurser: Den första 
kallar hon kompensation. Ett antal så kallade teoretiska ämnen ses som svåra 
i skolan och informanterna talar om att estetiska verksamheter ska kompen-
sera för tillkortakommanden i dessa svåra ämnen. Ofta gäller detta för elever 
med problem. Balans och helhet är den andra diskursen. I dikotomin teoretisk/
praktisk behövs den estetiska verksamheten för att balansera de teoretiska äm-
nena.  En tredje diskurs är lustfylld aktivitet. Det är underförstått att teoretiska 
ämnen är tråkiga och att bedriva estetisk verksamhet ska göra det roligt igen i 
skolan för att skapa en bra helhetsmiljö. Verksamheten kan ge skolan ett lyft 
samt tillföra ett individuellt perspektiv. Kritik av elevers kompetens förvän-
tas inte inom den estetiska verksamheten eftersom kompetens på området inte 
anses viktigt. Huvudsaken är att ha kul och att ha kul förknippas med att 
inte kunna. Fostransdiskursen innebär att den estetiska verksamheten ses som 
i sig bra, eftersom den stödjer utvecklandet av en fri människa. Genom estetisk 
verksamhet blir man en bättre människa och får självförtroende. Den ingår i 
ett individuellt emancipatoriskt projekt. I Lindgrens tolkning ska man fostras 
till anpassning. Förstärkning och integration förväntas stärka elevers lärande 
inom andra ämnen än de estetiska, t.ex. språk. Det man talar om här är alltså 
den s.k. Mozarteffekten, som inte funnits bekräftad i seriös forskning (Winner 
& Cooper 2000, se också Winner et al. 2013).
 När det gäller lärarnas konstruktion av sin lärarroll i den estetiska verksam-
heten har Monica Lindgren funnit följande konstruktioner: Läraren ses som 
vuxen snarare än som lärare, vilket följaktligen gör att eleven ses som ett barn. 
Inkompetens ses som en fördel för läraren i den estetiska verksamheten. Det 
viktiga är att ha kul tillsammans med barnen. Läraren ses som en terapeutisk 
pedagog.  Omsorgsperspektivet sätts framför det didaktiska perspektivet. Lära-
ren ses som icke-teoretiker, som mer ”verklig” än teoretikerna, som mår bättre 
och får vara sig själv i skolan. Teoretiker anses inte förankrade i verkligheten. 
Läraren ses vidare som konstnär, inte som (bild)lärare. Konstnären anses som 
mer autentisk, när t.ex. riktiga konstnärsmaterial används i skolan. Utöver det 
ses läraren ibland som ämnesexpert, vilket är känsligt i skolan. Rollen som äm-
nesexpert motverkas ibland av skolledningen som snarare vill att lärarna har en 
allmän pedagogisk kompetens. Här finns ett konfliktperspektiv.
 Grundläggande i diskurserna är sammanfattningsvis dikotomin teori/prak-
tik. Informanterna accepterar dikotomin, men vänder på värderingen av de 
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båda polerna, så att praktik ses som viktigare än teori, i stället för som traditio-
nellt sett tvärtom (Marner 2006).
 En tolkning av avhandlingens resultat i ett governmentality-perspektiv, där 
styrandet bestäms ovanifrån och omfattar mer än endast politiska beslut, kan 
vara att estetisk verksamhet i skolan får den ”teoretiska” skolan att fungera bätt-
re genom att kompensatoriskt sänka målen i estetiska verksamheter med hjälp 
av andningshål under delar av skoldagen. Det genomförs med skolledningens 
goda minne, men ibland mot ämneslärarnas synpunkter. Därigenom säkras de 
s.k. kärnämnena, medan de estetiska ämnena behandlas styvmoderligt. 
 Lena Jönsson (2010) har i sin doktorsavhandling analyserat ett antal elevbil-
der som handlar om hur det är att vara elev i skolan. Vissa bilder har analyserats 
semiotiskt. De yngre eleverna beskriver ofta klassrumsmiljön eller skolgården 
på rasterna. Äldre elever berättar om stress, prestationskrav, besvikelser, fritiden 
efter skolan och den egna identiteten. Materialet, om 450 bilder, har sorterats i 
åtta innehållskategorier. Gestaltningarna varierar stort, men populärkulturella 
referenser och olika typer av bildretorik är vanliga, samt skriven text som info-
gas i bilderna. 
 Dessutom har hon analyserat lärares och lärarstuderandes syn på detta bild-
material. Det framgår att lärares och lärarstudenters analyser av elevers bildpro-
duktion sällan genomförs på metanivå, utan främst i relation till egna erfaren-
heter från skolkontexterna. Reflektionerna är ganska grunda. Härmed påtalas 
också behovet av en utvecklad kunskap om hur bilder fungerar.

Undervisning i tidigare åldrar
Från läs- och skrivforskningen rapporterar Carin Jonsson (2006) en dikotomi 
mellan bild och läsinlärning, men med den ”teoretiska” språkundervisningen 
högre värderad. Hon har studerat ett antal avhandlingar i området språk och 
bild och finner t.ex. att Hjälme (1999) menar att bilden är ett hinder för barns 
läsande. Läsmetodutvecklaren Maja Witting (1974, 1987, 2001) hävdar att bilder 
är förrädiska vid läsinlärning. Läsning störs av illustrationer, som leder till gis-
sande, enligt Lundberg (1995) och Lundberg och Herrlin (2004). Enligt Jons-
son (2006) hävdar pedagogen Pamela Protheroe i boken Vexed texts – How 
Childreń s Picture Books Promote Illiteracy att bilder hindrar barnens förställ-
ningsförmåga och intellektuella utveckling i allmänhet. Jonsson (2006) sär-
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skiljer å ena sidan en läsdiskurs som är lärarorienterad och där bilden används 
endimensionellt eller ses som förrädisk och å andra sidan en skrivdiskurs som 
är mer elevorienterad och där bilden har större utrymme. Bilden kan enligt 
Jonsson med didaktisk vinst användas i tidigare åldrar i en kommunikativ och 
multimodal parallellitet med läsande och skrivande.
 Det är inte ovanligt att lärare i tidigare åldrar använder kommentarer om 
elevbilder endast i syfte att peppa eleverna; ”Vad fint du ritar!” blir ett standar-
domdöme. Det estetiska perspektivet ställs alltså i motsats till beskrivning och 
berättande i bild. Charlotte Pagetti visar i artikeln Barns bilder som betydelsebä-
rande medier i boken Medierat lärande och pedagogisk mångfald hur mycket som 
kan tänkas utvinnas ur en elevbild med bildsamtal med yngre elever. Hon an-
knyter till C.S. Peirces semiotiska triad ikon, index och konventionellt tecken 
i sin bildanalys. 
 Med boken Bilder i skolan presenterar Karlsson och Lövgren (2001) en sam-
manhållen metod för bildundervisning främst för tidigare åldrar. Nyckelordet i 
boken är bildstudieområden. Metoden är främst innehållsorienterad. Exempel 
på olika bildstudieområden presenteras, t.ex. Cykeln, Stadens hus, I sportens 
värld och Vikingarna och deras skepp. I Lgr 11 används begreppet ämnesom-
råden, som ungefär motsvarar vad Karlsson och Lövgren kallar bildstudieom-
råden. 
 Tomas Saar (2005) studerar i Konstens metoder och skolans träningslogik es-
tetisk undervisning i flera ämnen i tidigare åldrar. Han menar att det i skolan 
finns en träningslogik som tas för given. Eleverna lär sig att följa procedurer på 
ett linjärt sätt. Saar särskiljer vad han kallar ”den svaga estetiken”; man gestal-
tar något som redan finns genom att blicka tillbaka mot det, som ett igenkän-
nande. Ett stödjande, illustrerande eller smyckande arbetssätt för ett bestämt 
kunskapsinnehåll premieras ofta. ”Den starka estetiken” däremot, formar, prö-
var och utforskar och modifierar kunskapsinnehåll utifrån olika gestaltningar 
och förståelser. 

Estetiska läroprocesser
Begreppet estetiska läroprocesser används ofta i talet om estetiska inslag i för-
skola och skola. Bland annat används det ofta inom förskolan, där man talar 
om estetiska processer och estetiska läroprocesser (Myndigheten för skolut-
veckling 2003). Om begreppet estetiska läroprocesser ursprungligen stammar 
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från förskolan har vi ingen klar uppfattning om, men en syn på konstens och 
estetikens sammanhängande verkan tycks ha en relation till progressivismen 
och John Deweys tänkande (Stafseng 2006).
 Mikael Alexandersson (2000) använder begreppet estetiska arbetsprocesser, 
och ser dem som viktiga för lärandet i skolan, men undviker att tala om ämnen 
som bild, slöjd och musik. När det gäller Kultur och skola-utredningen (se t.ex. 
Aulin-Gråhamn och Thavenius  2003),  talar man om estetiska läroprocesser 
och om olika typer av kultur i skolan, bl.a. modest och radikal kultur, medan 
bild, musik och slöjd som ämnen inte ägnas någon större uppmärksamhet. Ett 
hands on perspektiv på att göra, tillverka, bearbeta, iscensätta, laborera och 
skapa i olika medier, saknas alltså i forskningen. De informanter man använt 
är heller ofta inte ämnesföreträdare för dessa ämnen.
 När Myndigheten för skolutveckling (2005), i rapporten Kultur och estetik i 
skola och förskola, skriver om kulturverksamhet i skolan avser man a/ kultur i 
skolan; kulturaktiviteter utan relation till skolans läro- och kursplaner, b/ kul-
tur för lust och lärande; estetiska uttryckssätt som illustrerar ett annat ämnes-
innehåll på ett underhållande sätt och c/ kultur och estetiska lärprocesser; där 
alla ämnen kan gestalta sitt innehåll med en mångfald av språk. Av innehållet 
i de tre typerna av kultur i skolan kan vi observera att Myndigheten för skolut-
veckling (MSU) här inte ansåg att bild, musik och slöjd är kulturverksamheter 
i skolan. Kulturaktiviteter i skolan och tanken på estetiska läroprocesser i alla 
ämnen tycks innebära att dessa ämnen nonchaleras av MSU.
 Den kulturella vändningen, som Magnus Persson talar om, visar att kul-
tur blivit ett modeord i skolans alla kursplaner (han avser Kpl 2000). Persson 
(2005:36) skriver: 

Går man igenom kursplanerna för alla skolämnen finner man åtmins-
tone femtio olika varianter och sammansättningar av ordet kultur, allti-
från ”måltidens kulturella värde” och ”kroppsövningskultur” till ”kul-
turell identitet” och ”kulturella normer”. 

 Som Ulla Wiklund (2011) har visat innehåller också många kursplaner i Lgr 
11 formuleringar som gäller estetik. För tidigare kursplan har estetikbegreppets 
användande diskuterats i bl.a. Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimen-
sioner i lärandet (Alerby et al. 2006).
 Sammanfattningsvis kan alltså sägas att estetik och kultur enligt dessa do-
kument och forskare anses vara viktiga i skolan, men knappast de s.k. estetiska 
ämnena, som är relativt osynliga i de ovan nämnda sammanhangen. Att be-
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greppet estetiska läroprocesser används i förskolan, där det inte finns estetiska 
ämnen, eller när man diskuterar estetiska läroprocesser inom alla skolämnen, 
kan vara relevant. Men om man talar om estetiska läroprocesser i stället för 
och på bekostnad av mediespecifika estetiska ämnen kan det föreligga en risk 
för det som Leif Holgersson (1986) betecknar som avprofessionalisering och 
amatörisering.
 I förordet till antologin Estetiska lärprocesser (Lindstrand & Selander (red.) 
2009) hävdas att såväl begreppet ”Estetik” som ”Lärande” är förbundet med 
distinktioner och särskiljande, såväl på det individuella som på det sociala pla-
net. ”Estetiska processer betraktas ofta som kreativa, men inte alla kreativa 
processer betraktas som estetiska” (s. 13) är ett exempel på försök till särskil-
jande. I bokens uppläggs görs en urskiljning så att ena delen sägs handla om 
de estetiska ämnenas/disciplinernas didaktik till vilka knyts musik, bild, film, 
dans, konst och etc. Där diskuterar Feiwel Kupferberg vad han kallar olika 
”kreativitetsregimer”, t.ex. inom vetenskap, pedagogik och konst, och deras 
respektive likheter och skillnader. En fråga som ställs är vilka möjligheter den 
pedagogiska kreativitetsregimen har att närma sig konstens metoder. Till de 
mer ämnesspecifika kopplingarna till estetiska lärprocesser, är t.ex. hur formen 
skapar betydelser och hur betydelser bärs upp genom formen som valts. Exem-
pel på detta ges i kapitel skrivna av Tollef Thorsnes om didaktiskt arbete med 
form, av Thomas Koppfeldt om narrativitet, av Lisa Öhman Gullberg om mul-
timodala perspektiv och av Helene Illeris om performativa visuella händelser.
 I den andra delen samlas ”lärande genom estetiska processer eller estetik som 
en aspekt av allt lärande” (s. 13). I denna senare del skriver Selander om kraven 
för att möjliggöra kommunikation: 

Vi måste kommunicera med hjälp av något. Det innebär att vi alltid 
måste ge vår förståelse ett uttryck, en form, en gestalt. Det är tecken 
vi skapar och förmedlar till varandra i gester, ord eller bilder, som ut-
trycker vårt förhållningssätt, våra kunskaper, erfarenheter och attityder. 
Detta innebär i sin tur att innehållet också har en form. Ännu mer 
precist skulle jag vilja uttrycka det som att innehåll är detsamma som 
tolkad framställning genom en form… (s 217 -18). 

Det är främst detta slag av inbäddning i kommunikativa praktiker som Selander 
menar aktualiserar generella frågor om lärande (Lindstrand & Selander 2009).
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I en tabell (tabell 1) belyser Marner (2005) skillnaden mellan reproduktiva och 
kreativa läroprocesser. Uppställningen i tabellen kan ses som ett redskap för 
didaktisk analys. Det finns emellertid skäl att varna för en alltför kraftfull op-
position mellan de två kolumnerna, menar Marner. De är inte varandra ute-
slutande och aspekter ur den vänstra kolumnen kan ibland förutsättas också i 
den högra. Ett valt utsnitt för didaktisk analys kan innehålla såväl reproduktiva 
som kreativa läroprocesser i sina olika delar, vad gäller t.ex. arbetsformer, inne-
håll, organisation, institution, styrdokument och aktörer.

Tabell 1. Sammanställning av reproduktiva och kreativa läroprocesser (Ur Mar-
ner 2005)

 Reproduktiva läroprocesser  
 
 

Kreativa läroprocesser 

Mediering Vertikalt/hierarkiskt 
medieringsbegrepp,  
Snävt textbegrepp, 
skriftspråksbaserat 
 

Horisontellt medieringsbegrepp, 
vidgat textbegrepp, 
mediespecifik  
multimodalitet 
 
 

Kognition Upprepbarhet, återskapande, 
memorering,  
automatisering, 
snävt kunskapsbegrepp 
 

Kombination,   
Främmandegörande, 
vidgat kunskapsbegrepp 
 

Eleven som aktör Eleven som en behållare  
för kunskap 
Eleven anpassas till medieringen 

Eleven som medskapare  
i en kunskapsprocess, 
appropriering 
 

Läraren som aktör Läraren som förmedlare av  
redan färdig kunskap,  
ger svar utan frågor 
 

Aktiv lärarroll, läraren  
som iscensättare  
av kunskapssituationer 
 
 

Relation  
mellan aktörer 

Enstämmig skolmiljö 
Omvänd enstämmighet 
  
 

Flerstämmig skolmiljö, 
kunskap ur dialog 
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Mot bakgrund av en diskussion av estetiska läroprocesser och sociokulturell 
teori visar Hansson Stenhammar (2015) i redovisningen och analysen av sina 
observationer och intervjuer av ett antal elever och fyra lärare i olika ämnen i 
grundskolans årskurs 5, att den faktiska verksamheten präglas av en standar-
diserad lärprocess bestående av instruktion, rätt och fel och en ledande dialog. 
Däremot har lärarna en idealbild av lärandet som innehåller element av este-
tiska lärprocesser. Det är inte idealbilden som styr verksamheten utan snarare 
ett kvantitativt görande relaterat till tidsåtgången. Här blir förutsättningarna 
för verksamheten, bl.a. lärarnas tolkning av styrdokumenten, viktiga i målstyr-
ningen. Detta ses som förväntat när det gäller t.ex. naturvetenskapliga ämnen, 
men hon visar att det också gäller s.k. estetisk-praktiska ämnen, och faktiskt 
oavsett ämne. Fantasins kombinatoriska funktion (Vygotskij) och innovativa, 
gestaltande och reflekterande handlingar kommer i skymundan. Hansson 
Stenhammar bekräftar därför vad Saar (2005) kallar skolans träningslogik och 
vad Ericsson och Lindgren (2010) kallar skolan uppgiftskultur. 

Medieringsbegrepp och skolans dialogicitet
Marner & Örtegren (2003) och Marner (2005) diskuterar skolans sätt att an-
vända medier i termer av ett vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp, som ser 
skriftspråket som den mest betydelsefulla medieringen. Begreppet kan belysa 
den diskrepans som råder mellan skolans dominerande skriftspråkskultur och 
medievärldens och den mångkulturella världens multimodalitet. Mot detta fö-
reslås ett horisontellt medieringsbegrepp, som bättre täcker in mångfalden av 
medieringsprocesser, i såväl dagens samhälle som i människans liv, och som be-
aktar medieringars olika funktioner samt mångfalden av konstarter och genrer. 
 Begreppen mediespecifik och medieneutral används av Marner & Örtegren 
(2003) och Marner (2005). De hävdar att varje estetiskt ämne, inklusive språ-
ken, definieras och domineras av egna specifika hemmedier. Skolämnet bilds 
hemmedier är sålunda olika typer av ikoniska tecken, estetiska eller instru-
mentella. Att begreppen mediespecifik och hemmedium används som grund-
definitioner av estetiska ämnen och språk beror enligt Marner och Örtegren på 
att allmänt tal om ”kultur”, ”estetik” och ”estetiska läroprocesser” kan väcka 
föreställningar om att en övergripande estetik- eller kulturkompetens i skolan 
ska kunna ersätta den mediespecifika kompetens som idag finns hos bild-, mu-
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sik- respektive slöjdlärare eller att de mediespecifika ämnena kan ersättas av 
ett medieneutralt kulturämne. Blir de s.k. estetiska ämnena för vida eller för 
porösa i kanten riskeras en kunskapserosion (Göranzon 1990).
 Mediering är ett begrepp som allt oftare börjar förekomma i den pedagogiska 
och didaktiska diskussionen. Boken Medierat lärande och pedagogisk mångfald 
belyser flera av de centrala aspekterna av mediering. Boken är intressant därför 
att den flyttar in konstnärliga frågeställningar rakt in i den pedagogiska och 
ämnesdidaktiska diskussionen. I Feiwel Kupferbergs inledande artikel visas att 
förlagor och kreativitet inte är varandras motsatser, med exempel från Ragnar 
Josephsons bok Konstverkets födelse. Andras verk, egna skisser och översättning-
ar från ett medium till ett annat bildar underlag för konstnärer att ”elaborera” 
(eller reducera). Konstens historia är sålunda ett medierat lärande. Kupferberg 
diskuterar också skillnaden mellan skolans ”simulerade” lärande i förhållande 
till ”autentiskt” lärande och relaterar det till Lave & Wengers praktikgemenska-
per och autentiska lärande. Problemet här enligt Kupferberg är att utbildning 
i grunden alltid är simulerad. Här kan man kanske tycka att Kupferberg, tvärt 
emot tidigare resonemang, istället är väl dikotomisk. Man kan tänka sig ett 
antal mellanlägen. Det är intressant att notera att medan Roger Säljö (2005) 
diskuterar den teknologiska utvecklingen i termer av ökad komplexitet, från 
fysiska till intellektuella redskap, så menar Kupferberg tvärtom att t.ex. olika 
sökmotorer och enkla gränssnitt i digitala medier minskar komplexiteten. Det 
kan också illustreras med den digitala fotografin där bilden kommer direkt, 
utan framkallning och kopiering. 
 I sammanfattningen av sin artikel skriver Kupferberg mycket tänkvärt: ”Om 
vi ska förstå hur lärare arbetar i praxis, måste vi försöka att undgå att stirra oss 
blinda på enskilda pedagogiska teorier och inte vara för snabba att förkasta den 
ena teorin till fördel för den andra.” Vi tolkar det som att kognition och medi-
ering är två sidor av samma sak, där det ena förutsätter det andra.
 Gunilla Welwert (2013) diskuterar i boken bildämnet i relation till olika 
äldre ämneskonceptioner och dess möjligheter att anknyta till samtidskonsten. 
Problematiken i glappet mellan skolans ofta manuella bildundervisning och 
elevernas digitala bildanvändande på fritiden påtalas. Welwert menar också att 
bildsalarnas utseende och utrustning skapar förväntningar hos eleverna om att 
snarare använda temperablock och lera än att arbeta med digital bild och sam-
tidskonst. Många bildstudenter tycks också ha förväntningar om att bildämnet 
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i högskolan är detsamma som det ämne de hade under sin egen skoltid. Sam-
manfattningsvis så blir bilden att det i lärarutbildningen förekommer experi-
mentellt och undersökande arbete, medan skolan bedriver undervisning enligt 
äldre ämneskonceptioner. 
 Welwert redogör för intressanta inslag i hur Malmö högskola bedriver sin 
bildlärarutbildning men påpekar också att alla skolämnen har behov av kreativ 
kompetens. Gestaltande examination, visuell kultur, digitala medier, doku-
mentation och artist ś books berörs i anknytning till lärarutbildningen. Paul 
Duncum förs fram som viktig pedagog inom Visuell kultur området. Han pre-
senterar sju principer som möjliggör en annan typ av bildanalys än studiet av 
formella kvaliteter. Dessa är makt, ideologi, representation, förförelse, blick, 
intertextualitet och multimodalitet.

Undervisningsdimensioner i estetiskt lärande
Lars Lindström (2012) har i artikeln Aesthetic Learning About, In, With and 
Through the Arts: A Curriculum Study placerat olika lärandestrategier avseende 
estetiska ämnen i två dimensioner och i en fyrfältstabell där flera kombinatio-
ner är möjliga. Den ena dimensionen är konvergent - divergent och den andra 
är mediespecifikt – medieneutralt. Med konvergent lärande menas att målet 
som ska uppnås är givet på förhand; är bakåtblickande så till vida att man il-
lustrerar eller levandegör något som redan är färdigt (Jfr Saars svaga estetik). 
Med divergent lärande avses däremot att målet uppnås genom att man kombi-
nerar vad man vet för nya syften och sammanhang; är framåtblickande så till 
vida att man bidrar till något som ännu är ofärdigt (Jfr Saars starka estetik). 
Med mediespecifikt lärande avses lärande fokuserat på ett speciellt medium, 
t.ex. bild eller musik, eller när budskapets gestaltning är särskilt viktig. För att 
uppnå det mediespecifika syftet måste man ha kännedom om olika material 
och genrer, först då kan materialet och genren bli ett medium för vad indivi-
den vill uttrycka. Medieneutralt lärande gäller däremot kunskaper som ses som 
oberoende av vilket medium som används.
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Tabell 2: ur Lindström (2012).
 
Dessa dimensioner kan delas i fyra kategorier, att lära i, om, med och genom 
olika medier. Att lära i bild är ett mediespecifikt lärande. Genom att arbeta 
med mediet som sådant, genom att divergent experimentera och upptäcka kan 
eleven utveckla sin kompetens i mediet genom att bemästra allt fler material 
och genrer och successivt att göra mediet till sitt eget. Det är också att uppleva 
i mediet, att uppleva konst och bild. Att lära om bild är att på ett konvergent 
sätt t.ex. studera förfluten tids konsthistoria, att lära sig om hur bilder fungerar 
och att analysera bild. Att lära med bild kan ligga utanför ämnet bild i form 
av samverkan mellan ämnen. T.ex. när man på ett konvergent sätt använder 
konsthistoriska bilder för att levandegöra historiska skeenden i ämnet historia 
eller i form av samverkan mellan bild och historia. Bilden ses då på ett medi-
eneutralt sätt som ett stöd för andra ämnen. När man t.ex. arbetar med vär-
degrundsfrågor med hjälp av bilder lär man med bild. Att lära genom bild är 
att lära sig medieneutrala kompetenser som t.ex. att samarbeta bättre, öka sin 
kreativitet, att kunna föreställa sig, att kunna bedöma sitt eget arbete bättre, att 
vara engagerad och uthållig mm. Dessa divergenta kompetenser kan ses som en 
typ av transfereffekter som Hetland m.fl. studerat.
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I Tarja Häikiös (2007) Barns estetiska läroprocesser. Atelierista i förskola och skola 
framlägger hon en modell (s. 247) om hur bildskapande kan utvecklas, med 
rötter i Reggio Emilias arbetssätt och svensk bildpedagogisk teori. I olika etap-
per utvecklas en idé via fantasin. Också den lärandes identitet utvecklas i en 
strävan efter att ge uttryck för en inre föreställning i förhållande till en gestal-
tad form. Häikiö anknyter bl. a. till Vygotskijs fantasikonstruktion och söker 
skapa en helhetsförståelse för hur ett barns intryck (som subjekt och emotioner) 
tar form i uttryckta objekt och reflektioner. I sin avhandling ser hon i den 
visuella föreställningsförmågan möjligheter till transformations- och emanci-
pationsprocesser när den kopplas till gestaltning. Här finns också möjligheter 
till en fördjupad demokrati.  
 Från en semiotisk tradition söker Sara Lenninger i When similarity qualifies 
as a sign (2012) använda Gibsons perceptionspsykologiska och Piagets och Vy-
gotskijs utvecklingspsykologiska perspektiv i relation till bildsemiotiken. Den 
inre ”bilden” (eng. ”image”) och den gestaltade ”bilden” (eng. ”picture”) väx-
elverkar i barnets utveckling. Lenninger skapar modeller för hur små barn ut-
vecklar förståelse och förmåga att använda och tolka såväl bildteckens ikoniska 
likhetsegenskaper som dess konventionella aspekter (habits). I bildforskningen 
finns en spänning mellan synen på bild som ikon eller som ett överenskommet 
tecken. I avhandlingen förs en för denna problematik viktig teoretisk diskus-
sion som gäller C.S. Peirces begrepp ikonicitet och ikonisering i förhållande till 
det konventionella tecknet och konventionalisering. 
 Häikiö och Lenninger har bl.a. det gemensamt att de studerar bildtillägnelse 
hos barn, med ambitioner att beskriva teorier för hur dessa faser kan förstås. 
Bengt Lindgren har i Bild, visualitet och vetande (2005) bidragit till en teori om 
visualitet. Han skriver ”Att arbeta i ett perspektiv av visualitet i utbildnings-
sammanhang innebär inte att studera något nytt och annorlunda, men att be-
trakta kända företeelser, exempelvis kunskap, seende, bild och kultur från en 
annorlunda utgångspunkt” (s. 156). Lindgrens avhandling är en filosofiskt ba-
serad genomgång av vad representation, bild och bildperception är. Skillnader 
och likheter mellan bild och språk diskuteras. Synen på bild som konventionellt 
tecken, ”bilden som språk”, samt dess förhållande till ikonicitet diskuteras i 
relation till semiotik och kognitionsteori. ”The linguistic turn” och ”the picto-
rial turn” berörs i förhållande till realism, vad som är sant, och vad som finns i 
”texten”. Lingren anknyter till Ferdinand de Saussure, Maurice Merleau-Pon-
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ty, Richard Rorty, W.J.T. Mitchell, Nelson Goodman, Göran Sonesson och 
fr.a. till J.J. Gibsons ekologiska perceptions- och bildteori. Gibson diskuteras 
grundligt, förs vidare och revideras i ett utvidgat kulturellt sammanhang. Re-
ciprocitet, ömsesidighet, används av Lindgren för att övervinna de dualismer 
som följer av föreställningen om tankens skiljande från kroppen. Erfarenhet 
och tänkande hänger sålunda ihop, och därigenom tillbakavisas föreställningar 
som alltför ensidigt förenar språk och tanke. I Lindgrens och Gert Z. Nord-
ströms bok Det kreativa ögat (2009) vävs Gibsons perceptions- och bildteori 
samman med semiotikens perspektiv. 
 Dessa tre avhandlingar av Häikiö, Lenninger och Lindgren har alltså det 
gemensamt att de kombinerar försök att ta ett stort grepp på aspekter av begrep-
pet ”bild”, med att relatera det till olika lärandekontexter. Även Malmström 
(2002, 2006) kopplar bild till semiotik och socio-kulturell teori, men då främst 
med fokus på förskola och undervisning för vuxna. Det pågår alltså en fördju-
pad teoriutveckling när det gäller barns förhållande till bilder.

Lokaler, utrustning och läromedel i ämnet bild
Olika typer av egenproducerat material är det vanligaste läromedlet i ämnet 
bild (Skolverket 2006). Lärarna samlar på sig material som de ställer samman 
på egen hand. Det kan vara från facklitteratur, Internet, tidningar, reklam, och 
inspirationsmaterial från aktuella händelser eller från naturen. En större andel 
lärare i årskurs 5 än i årskurs 9 anser att lärarhandledningar är ett viktigt stöd i 
undervisningen. Det kan bero på att lärarna i årskurs 5 som ofta har ingen eller 
en endast kortare utbildning vill ha en annan typ av stöd än lärarna i årskurs 
9, som ofta är ämneslärare med bild som huvudämne. Samtliga lärare i under-
sökningen anser att läromedlen inte styr deras undervisning utan att de fritt 
kan förhålla sig till dem. Valet av läromedel baseras på den egna kompetensen, 
deras pedagogiska grundsyn, elevernas behov samt på ramfaktorer som skolans 
ekonomiska resurser och styrdokument. Lärarna anpassar valet av läromedel 
till att elever eller klasser är olika. En majoritet av lärarna upplever att de har 
frihet att själva välja läromedel. Det är viktigt med bra bildkvalitet. Men fler-
talet lärare är missnöjda med utbudet av läromedel. Lärarna som undervisar i 
lägre årskurser, där bild ofta integreras med andra ämnen, önskar sig läromedel 
som underlättar ett ämnesintegrerat arbete. Lärarna i bild är minst tillfreds 
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med läromedelsutbudet av de tre undersökta ämnena som tillsammans med 
bild är engelska och samhällskunskap. Den digitala utvecklingen ger förbätt-
ringar när det gäller läromedel, men det saknas ofta datorer och kameror för 
att kunna leva upp till dessa kursplanemål på vissa skolor. Bildlärarna i årskurs 
9 ser ofta till ämnets egenvärde och försöker slå vakt om ämnets bredd som ett 
kommunikativt ämne i linje med kursplanemålen, medan lärarna i årskurs 5 
oftare uppfattar ämnet som ett ”hjälpämne”, som ett stöd för undervisningen i 
andra ämnen eller som omväxling gentemot verksamheten i de mer teoretiskt 
inriktade ämnena. 
 På senare tid har det i Sverige inte utgivits några rekommendationer för 
hur en bildsal eller en bildinstitution ska se ut. Den senaste utkom på 80-talet 
(Skolöverstyrelsen 1981). För den lärare som behöver underlag för att utveckla 
bildinstitutionen finns den relativt aktuella finska Handbok för planering av 
bildkonstsalar Grundskolan och gymnasiet av Anttalainen och Tapaninen (red.) 
(2008). För årskurserna 5-9 påtalar man nödvändigheten av en särskild sal 
för undervisningen, kallad basarbetssal. Den fasta och lösa inredningen och 
utrustningen diskuteras på ett sakligt och välunderbyggt sätt. Bra akustik är 
viktigt, dagsljuslampor, avlopp med slamavskiljare, ljus från norr, två breda 
filmdukar mm. rekommenderas. Digital utrustning som dokumentkamera, 
smartboard och dator, samt även mörkläggningsgardiner nämns bland annat. 
Andra lokaler som tas upp är mediestudion, salen för skulptur, formgivning 
och keramik, grafikarbetsplatsen, lärarens planerings- och bedömningsplats 
och förrådsutrymmen. I mediestudions lösa utrustning rekommenderas t.ex. 
exempel ”digitala systemkameror, med objektiv, filter och väskor, minst 5 st., 
digitala kompaktkameror med väskor, minst 5 st., digitala videokameror med 
väskor, minst 5 st.” Exempel på ritningar för de olika salarna som helheter samt 
för specifika inredningsdetaljer finns med i handboken. Även mörkrummet fö-
rekommer i handboken som lokal, vilket förstås kan diskuteras när fotografin 
idag blivit digital.
 Dimensioneringar av salarna har en relation till gruppstorlekarna, med en 
viss nytto-m2 per elev, per basarbetsplats, per datorarbetsplats osv. Behovet 
av ventilation och punktutsug diskuteras i relation till verksamheten, t.ex. 
brännugnens och dragskåpets användning. Man ger rekommendationer i form 
av listor på såväl fast och lös inredning och utrustning i de olika salarna och 
rummen. Elinstallationer, arbetssäkerhet, ergonomi och salarnas relation till 
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hållbar utveckling tas upp. Man diskuterar också undervisningens behovet av 
utställningsytor och vitrinskåp i skolan, i t.ex. uppehållsrummen, med förslag 
på lämplig belysning och fästytor. 

Ett elevperspektiv i ämnet
Man har tidigare skiljt mellan enstämmig, tvåstämmig och flerstämmig skol-
miljö (Dysthe 1995, Skolverket 1998). Marner, Örtegren och Segerholm (2005) 
har visat att i årskurs 9 i bild är tvåstämmighet mest förekommande i svenska 
skolor. Det innebär i korthet att läraren presenterar ett område eller en uppgift 
och eleverna har möjlighet att lösa uppgiften på ett delvis eget sätt. Forskarna 
tolkar det så att tvåstämmigheten är den mest praktiska arbetssättet när un-
dervisningen sker i helklass. I en mindre grupp elever kan flerstämmighet vara 
att föredra, vilket visar sig i slöjdundervisningen, där undervisningen bedrivs 
i mindre grupper och där flerstämmighet är det vanligaste arbetssättet (Has-
selskog & Johansson 2005). 
 Med flerstämmig undervisning avses bl.a. att klassrumskulturen är öppen 
och att elev – lärare och elev – elev befinner sig i kommunikativa situationer. 
För bildämnets del kan flerstämmighet uppkomma t.ex. när en grupp elever ge-
nomför ett filmprojekt tillsammans. Gruppen genomför en arbetsdelning och 
lärandet äger rum mellan eleverna under filmarbetet. När sedan filmen visas 
och diskuteras är också det en aspekt av flerstämmigheten. Marner & Örtegren 
(2003) och Marner (2005) för in begreppet omvänt enstämmig skolmiljö, som 
avser en skolmiljö där var och en av eleverna arbetar individuellt, utan kontakt 
med varandra vad gäller arbetet och utan tydlig lärarinsats. Elevaktiva arbets-
sätt, präglade av individuella studieplaner, kan präglas av omvänd enstämmig-
het, liksom undervisning i bild, när ett s.k. fritt skapande förekommer. 
 Michail Bachtins talaktsteori, därifrån dessa begrepp emanerar, kan, menar 
Marner och Örtegren (2003) och Marner (2005) tillsammans med multimoda-
litetsbegreppet, hämtat från Gunther Kress (Kress & van Leeuwen 2001), syn-
liggöra att såväl estetiska ämnen och läroprocesser som bilder, objekt, musik, 
dans mm. kan ses som en del av skolans generella dialogicitet.
 Forskningen har visat att flickor som grupp uppvisar bättre resultat i skolan 
än pojkar (Björnsson 2005). I NU -03 visade man att flickor är mer motiverade 
i bild och når bättre resultat än pojkarna. Bild är också det ämne i skolan där 
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könsskillnaderna är störst till flickornas fördel (Marner, Örtegren och Seger-
holm 2005). I utvärderingen hävdas också, mot bakgrund av att både pojkar 
och flickor, uppger sig vara intresserade av digitala medier, att ämnet bör ef-
tersträva att öka utrymmet för digitala medier i undervisningen. Därigenom 
skulle ämnet kunna bli ännu mer intressant för såväl pojkar som flickor. 
 Saar (2008) påpekar att könsmaktsordningen ger ”feminint kodade ämnen” 
som bild m.fl. lägre status. I hans observationer av bildundervisning (årskurs 
5) är det tydligt att i den ena klassen är bilder framställda av pojkar en arena 
för maskulinitet och flickornas bilder för femininitet. Actionhjältar ställs mot 
fotomodeller i alla klassens bilder utom en, som betraktades som ”konstnärlig”, 
i betydelsen inte könsmärkt. I den andra klassen, där bildundervisningen leds 
av en bildlärare, finns inga sådana könsmärkta eller etnicitetsmärkta inslag. 
Eleverna arbetar med material, tekniker och färger och diskussionerna rör sig 
kring frågeställningar kring gestaltandet, som t.ex. proportioner och nyanser. 
 En tolkning av Saars fallstudier kan vara att bildundervisningen på 70-talet 
och under Lgr 80 hade ett kritiskt granskande perspektiv på populärkulturen. 
2000-talets undervisning behåller fokus på populärkulturen, men släpper den 
kritiska granskningen, i nyliberalistisk anda, därför kan könsstereotypa inslag 
lättare få insteg. Traditionell bildundervisning med estetisk-praktisk ämnes-
konception blir i detta fall snarare könsneutral. All energi läggs på material och 
tekniker, dvs. på gestaltandet som sådant, vilket utplånar könsstereotypierna. 
Skåreus (2007) har i sina studier av bilder skapade av bildlärarstudenter påpekat 
att kön blir en ordnande princip där andra strukturer saknas.
 Dalton (2009), som diskuterar den brittiska skolan, menar att ämnet över tid 
har femininiserats på flera olika sätt, till att bli dagens dialogiska, mångkultu-
rella och postmoderna ämne. Samtidigt finns i bakgrunden statens och indu-
strins korporativa kraft synlig i skolans organisation; i bedömning, utvärdering 
och examination. Bildläraren som i romantisk anda ser modernismen som stra-
tegi fråntas viktiga verktyg i den kritiska granskningen. Dalton hänvisar här 
till att om främmandegöringsbegreppet använts idag skulle det kunna utmana 
maktens strukturer på ett tydligare sätt.
 Wikberg (2013) ställer frågan om varför bildämnet å ena sidan är feminint 
markerat medan konstvärlden å den andra är manligt dominerad. Ämnet för-
binds med att uttrycka känslor, menar Wikberg, vilket kan göra det legitimt 
för pojkar att göra motstånd i ämnet. Hon noterar också att även om kvinnor 
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i den samtida konstvärlden är vanligt förekommande så är den konst som det 
undervisas om i skolan en äldre kanon, där manliga konstnärer dominerar. 
 I Wikberg (2014) särskiljs två diskurser i ämnet Bild, den individorienterade 
diskursen, som härleds till det fria skapandet, samt den kommunikationsorien-
terade diskursen. Den första omfattas främst av eleverna och den senare främst 
av lärarna. Genom den individorienterade diskursen, blir ämnet feminint könat 
för eleverna, och det fria skapandet lever därför kvar i bildlärarnas undervis-
ning. När lärarens diskurs möter elevernas förväntningar uppstår behovet av 
förhandlingar, och läraren går ofta elevernas krav tillmötes, för att få en egen 
dräglig arbetsmiljö.
 När eleverna förväntas uttrycka sig själva blir också kön ett framträdande 
inslag, eftersom det är en grundläggande kategori för hur vi förstår identiteter. 
Wikberg bekräftar vad Aronsson (1997) kallar ”frihetens paradox”, att elever-
nas bilder blir mindre originella ju mer frihet som finns i skapandet. Eleverna 
hänvisas till sina egna föreställningar och schabloner. Åséns (2006) påstående 
att äldre kursplaner ”lever kvar som historiska avlagringar inom ämnet” (Åsén, 
2006:118) bekräftas också. De så kallade historiska avlagringarna i ämnet bärs 
enligt Wikberg inte enbart upp av lärarna utan också av eleverna De har egna 
ämneskonceptioner och en egen agenda. Hon särskiljer också könsbundna 
motståndsstrategier hos eleverna, pojkarnas utåtriktade och flickornas mot-
stånd, ibland förklätt till tillmötesgående. 
 Simone de Beauvoirs begreppsbildning av hur kvinnoförtrycket vilar på dis-
tinktionen mellan immanens och transcendens, bildar en grund för Wikbergs 
avhandling. I relation till det transcenderande subjektet, mannen, som har fri-
het att definiera sig själv och skapa sina egna projekt, definieras kvinnan som 
fastlåst i immanensen.

Bedömning i bild 
Bedömning i estetiska ämnen har tidigare varit kontroversiell, mot bakgrund 
av föreställningen om den fritt skapande eleven som uttrycker sina känslor el-
ler inre bilder i sitt skapande. Om man bedömer bilden så bedömer man också 
elevens personlighet. Under 90-talet har dock Lindström et al. (1999) utvecklat 
modeller för hur bedömning i estetiska ämnen kan ske genom att fokusera 
på elevens och lärarens gemensamma bedömning av s.k. portföljer och genom 
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att göra rättvisa åt komplexiteten i de estetiska läroprocesserna. Man har upp-
märksammat såväl processen som produkten i bedömning av sammanlagt sju 
kriterier. 
Produktkriterier: 

1. Förverkligande av intentionen med bilden (Måluppfyllelse) 
2. Färg, form och komposition (Bildens formspråk) 
3. Hantverksskicklighet (Hantverk) 

Processkriterier: 
4. Undersökande arbete (Envishet och tålamod) 
5. Uppfinningsförmåga (Fantasi och djärvhet) 
6. Förmåga att utnyttja förebilder (Kunna lära av andra) 
7. Förmåga till självvärdering (Självkännedom). 
8. Sammanfattande omdöme. 

Lindströms arbete har diskuterats i Marner & Örtegren (2003), Marner, Örte-
gren & Segerholm (2005) och Myndigheten för skolutveckling et al. (2008). De 
har ansett att Lindströms kriterier kan komprimeras eftersom de är för omfat-
tande för lärare som undervisar 300 och upp till 500 elever i veckan. Dessutom 
anser de att de bör kompletteras med kommunikationsaspekter.  Lindströms 
arbete med bedömning har också haft ett internationellt genomslag (Lindström 
2006). 
 I den Nationella utvärderingen 1992 (Skolverket 1993), som gällde årskurs 
9, bedömdes resultatet av bildproduktionsuppgiften av forskarna som svagt. 
Eftersom den av lärarna inte ansågs som typisk för den undervisning som be-
drevs fanns skäl att fundera över resultatets relevans. När sedan NU-03 skulle 
genomföras valdes i de s.k. processkolorna en utvärderingsmodell som anknöt 
till Lindström et al. (1999), där lärarna bedömde elevernas bildskapande utifrån 
denna modell, i autentiska undervisningssituationer. Resultatet bekräftade vad 
den övriga enkätundersökningen visade, att förmågan i bildframställning på 
det hela taget i årskurs 9 var god (Marner & Örtegren 2015). 
 I utvärdering NÄU13 har forskarna provat att undersöka bildproduktionen 
i processkolorna med en modell som dels medger längre tid till bildarbete för 
eleverna, dels med ett instruktions/inspirationsmaterial som en grund för ar-
betet. 
   ”Du kan inte tycka fel” är ett påstående som tidigare ofta använts i sam-
band med konstupplevelse (Mogensen 1987), vilket antyder att ett konstverk 
kan vara tillgängligt för ett flertal olika tolkningar som alla kan vara lika re-
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levanta. Bedömning av konstförståelse, tas inte upp i Lindströms modell, som 
främst gällde bildskapande. Nationella utvärderingen 2003 (Marner, Örtegren 
& Segerholm 2005) gjorde dock ett försök med att använda Michael J. Parsons 
stadieteori om konstförståelse (Parsons 1990) när det gäller bedömning av elev-
ernas förståelse. Den bygger på en stegvis ökad förståelse av konst. Parsons teori 
ska inte främst uppfattas som en biologiskt betingad utvecklingsteori. Den kan 
istället ses som kompatibel med socio-kulturell teori, som en teori om olika 
estetiska perspektiv. Den redogör för förändringar av olika typer av konstför-
ståelse, från den i livsvärlden till den i konstvärlden och från den individuella 
förståelsen till den kulturella.
 I enkäten till NU-03 skapades ett antal påståenden som täckte in Parsons 
stadier Realism och skönhet, Expressivitet och Stil och form. Av svaren att 
döma visade det sig vara en spridd förståelse av konst bland eleverna. De tre 
kategorierna av förståelse var alla förekommande. Att använda Parsons teori 
vid bedömning av konstförståelse, kan enligt forskarna fungera vid bedömning 
tillsammans med elever. Den ansågs också vara användbar vid didaktiska upp-
lägg av undervisningen, vid t.ex. konstsamtal, för att fokusera samtalet kring 
för undervisningsgruppen relevanta frågeställningar. Det bör också påpekas att 
begreppet Expressivitet här inte endast avser uttrycksfulla bilder i modernistisk 
bemärkelse, utan också att uppmärksamma intention, engagemang och kritik 
i konst.
 Vid bedömningen av förståelsen av mediebilder i NU-03 överfördes Parsons 
teori, i modifierad form, från konst till bild i vidare bemärkelse. Man fick då 
följande tre kategorier, som grovt motsvarar Parsons tre tidigare använda sta-
dier. En förenklad syn på bilden är Neutralitet, som avser att bilden förstås som 
en avsiktslös avspegling av verkligheten. En mer komplex förståelse av bilden 
fogar in den i ett socialt sammanhang av Kommunikativitet, som ser relationer 
mellan sändare och mottagare och inlevelse, avsikt och tolkning som en del av 
bilden. Bilden och det den avbildar ses också som två olika perspektiv. Analys 
och fördjupning av förståelsen innebär att konstruktionen av bilden kan foku-
seras, t.ex. i förståelsen av vilka grepp och vilken retorik som används i bilden. 
Även fördjupade sociala perspektiv kan här föras in i bildförståelsen. 
 Även när det gäller mediebilderna fann forskarna att alla tre kategorier var 
representerade bland elevernas svar. Man fann också att ett didaktiskt huvud-
fokus i årskurs 7–9 kan vara att utveckla konstförståelsen från Realism och 
skönhet till Expressivitet och att utveckla bildförståelsen från Neutralitet till 
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Kommunikativitet. Bedömningen av elevernas förståelse av konst- och med-
iebilder återkommer i NÄU13 (Marner och Örtegren 2015). Man fann bl.a. att 
förståelsen av mediebilderna var större än förståelsen av konstbilderna. Pojkar 
och flickor hade också olika syn på konstbilderna.
 Som en uppföljning till läroplanen och kursplanen Lgr 11 (Skolverket 2011a) 
samt kommentarmaterialet i bild (2011b) har man utvecklat ett bedömnings-
stöd i bild (Skolverket 2012). I bedömningsstöden i ämnen som Bild (och andra 
s.k. praktiskt-estetiska ämnen som slöjd och musik) finns såväl filmade inslag 
som texter. Utmärkande för det arbete som Göteborgs universitet koordinerat 
under ledning av Tarja Häikiö och Bengt Lindgren, är att textmaterialet är 
såväl relaterat till specifik bedömning som till underliggande didaktiska prin-
ciper.
 Den första delen omfattar ett resonemang kring och en konkret exemplifie-
ring av tänkbara matriser för att täcka in kunskapskraven till delar och helhet. 
Områden som identifieras är produkten, processen och kommunikationen (s 
3). För att tydliggöra kopplingen mellan långsiktiga mål, centralt innehåll och 
kunskapskrav utvecklas cirkelmatriser där dessa relateras till varandra. De sätts 
sedan i en linjär matris (s 10), men lärare uppmanas att se elevernas prestatio-
ner utifrån en ”spindelmatris” så att utvecklingen från enkel till välutvecklad 
nivå inom olika områden visas fram. Flera exempel på arbetsområden, elevers 
dokumentation och lärares bedömning ges och behovet av reflektion över ge-
nomförda uppgifter poängteras, där verktyg som t.ex. elevbloggar apostroferas.
 Den andra delen av bedömningsunderlaget ger teoretiska perspektiv på 
bildämnet och blickar tillbaka till diskussioner om motiveringen för ämnet. 
Begreppet visuell litteracitet, använt av Bengt Lindgren, liksom vissa begrepp 
om skapande verksamhet introducerade i Sverige via Lars Lindström, används 
för att påvisa bildämnets bredd och komplexitet. Avslutningsvis resoneras om 
innehållet i och relationerna mellan summativ-, formativ- och portofolio-be-
dömning.

Kulturprojekt och samverkan
Kultur i skolan-fältet omfattar estetiska skolprojekt där externa kulturarbetare ver-
kar i skolan. Ett av problemen inom området är att aktiva externa kulturarbetare 
förutsätts påverka vad som underförstått förutsätts vara passiva lärare (Hansson & 
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Sommanson 1998), vilket kan ses som en distributiv kultursyn (för definition, se 
nedan). Projekten har också haft en tillfällig verkan (Hansson & Sommanson 1998). 
När kulturarbetaren lämnar skolan upphör också projektet eller kulturaktiviteten. 
Projekten präglas också av finkultur (Trondman 1996), inte elevernas egen kultur. 
 Innebörden av en distributiv kultursyn kan sägas vara den påverkan som 
sker på skolan i form av en tillskriven brist på kultur. Denna påverkan uppstår 
som en konsekvens av utifrån kommande kulturarbetare och deras medverkan, 
dvs. den kompetens estetlärare omfattar osynliggörs. I Skolverket (2002:5) dis-
kuteras Kultur i skolan projekten på följande sätt: ”Flera av de medverkande 
myndigheterna har som uppdrag av staten att distribuera kulturverksamheter 
och det är då följdriktigt att de då också vad gäller kultur i skolan företräder 
en distributiv kultursyn.” Aulin-Gråhamn (2005:83) skriver angående projektet 
Kultur för lust och lärande: 

Jag följde myndigheternas samarbete ömsom på nära håll och ömsom på 
avstånd och såg att det inte var lätt att sammanjämka de olika utgångs-
punkter man hade för arbetet. Myndigheterna intar två olika positioner 
där Skolverket i huvudsak utmärks av ett undervisnings- och omsorgs-
perspektiv med stöd i läroplaner och kursplaner medan Kulturrådet i 
huvudsak utmärks av ett distributivt förmedlingsperspektiv med stöd i 
de generella kulturpolitiska målen. 

Den externa aktören ser på sin verksamhet på ett annat sätt än skolan och 
läraren, vilket kan skapa intressekonflikter och bristande måluppfyllelse när 
projekten genomförs i skolan. Läraren kan uppfatta det som att den externe 
aktören ska ersätta läraren.
 Ett projekt som övervinner denna problematik är Fantasy Designprojektet 
som genomfördes 2003–2006 i Finland, Norge, Danmark och Belgien (Marner 
& Örtegren 2008). I Finland var projektet en officiell del av Designåret 2005. 
Sverige deltog tyvärr inte i detta internationella projekt. Idén bakom projektet 
var att tydliggöra design som ett viktigt område genom att fokusera designun-
dervisning i skolan. Det byggde på ett samarbete mellan skola, företag, desig-
ners, museer, elever och lärare. En mängd lokala, nationella och internationella 
elevutställningar, samt nationella och internationella hemsidor, blev ett resultat 
i projektet. Det innehöll fullbordade kommunikativa processer, i betydelsen att 
såväl elevers skapande som presentation av elevers egna designarbeten ansågs av 
jämbördig vikt. Utöver att elever mötte designers som handledare, förekom en 
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omfattande fortbildning i design och designundervisning för lärare. Läromedel 
för såväl lärare som elever producerades i projektet. I och med att fokus inte 
endast låg på elever, utan också på att lärare skulle fortbilda sig, så kunde man 
i projektet säkra ett hållbart lärande på designområdet; ett lärande som gick 
utöver det enstaka projektets räckvidd. För att säkra ett hållbart lärande krävs 
en utveckling av lärares kompetens och profession. Någon forskning på det nu-
varande kulturrådsprojektet Skapande skola känner vi inte till. En iakttagelse 
kan dock göras och det är att medel inte kan utgå till lärarfortbildning, vilket 
kan minska möjligheten till hållbart lärande på området. 
 Exemplet Fantasy Design visar hur viktigt urvalet av projektets aktörer är. 
Goda resultat erhölls där det bland lärarna redan innan på en skola fanns ett 
intresse för projektets område eller tema. Lärarna sökte också ofta aktivt efter 
att få delta i projektet. Om, som ofta tycks vara fallet när det gäller kultur i sko-
lan projekt, rektor kontaktas av en extern aktör för deltagande i ett projekt, kan 
rektor ge uppdraget till en godtycklig lärare eller klass, eller av andra orsaker än 
intresse att delta. En förförståelse bör alltså finnas hos såväl lärare som elever. 
Allra bäst resultat erhålls där skolan redan driver ett projekt och kontaktar den 
externa aktören för fortbildning eller stöd. En ointresserad skola/lärare/klass är 
ingen bra samarbetspartner i projekten. Projekten bör verka bottom-up snarare 
än top-down. Kulturprojektens ägare bör vidare vara skolan, dess lärare och 
elever, och inte den externa aktören (Marner & Örtegren 2005, 2008, Eriksson 
& Lindgren 2007). 
 Eriksson & Lindgren menar vidare i En start för tänket, en bit på väg (2007) 
att skolprojekt kan ses som ett kontinuum från estetiska läroprocesser med 
konstnärligt uttryck i centrum till att estetiska lärprocesser endast ses som ett 
pedagogiskt verktyg. De identifierar olika varianter på detta kontinuum: 
1. Ett konstnärligt hantverkskunnande har lärande i konsten i fokus i projektet. 
Eriksson och Lindgren menar att för att gestalta krävs att eleverna behärskar 
det medium de arbetar med. 
2. Estetiska lärprocesser ses som ett alternativt uttrycks- eller kommunikations-
medel, där främmandegöring, en ”stark estetik” (Saar 2005) och en ”radikal 
estetik” (Aulin Gråhamn & Thavenius, 2003) är centralt. 
3. När det läggs vikt på kulturella upplevelser fokuseras såväl estetiskt kultur-
begrepp, med konstarterna i fokus, som ett antropologiskt kulturbegrepp, t.ex. 
att laga mat på gammeldags vis, studier av hembygden, historiska miljöer etc. 
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4. Att betona ämnesövergripande verksamhet kan innebära att ett temaarbete 
kryddas med gestaltande eller utsmyckning. Om ingen estetisk koppling finns, 
när olika inlärningsstilar eller olika intelligenser används, t.ex. när dans illus-
trerar naturvetenskapliga fenomen och när transfereffekter eftersträvas ses pro-
jektet snarast som ett 
5. verktyg för kunskapstillägnelse. Lika så när 
6. medborgerlig fostran eftersträvas är det frågan om eftersträvade transferef-
fekter och ett instrumentellt perspektiv.
7. Vid undersökande och reflekterande pedagogik negligeras mediet och den 
konstnärliga dimensionen blir oviktig. T.ex. att studera naturen och reflektera 
över och diskutera den. 
 Eriksson och Lindgrens sju typer av projekt kan i viss mening ses som en 
differentiering av Saars dikotomisering av stark och svag estetik, Lindströms 
begrepp divergent och konvergent samt Marners kreativa och reproducerande 
läroprocesser.
 I ett samnordiskt forskningsprojekt undersöktes samverkansmöjligheter 
mellan museer och skolvärlden i syfte att ge ungdomar möjligheter att ta del av 
samtidskonst (Aure, Illeris & Örtegren 2009). Forskarna fann att i huvudsak 
tillämpades en pedagogisk strategi där eleverna i samtalsform förevisades konst 
under ett kortare museibesök. Elevers möjligheter att mer aktivt bearbeta in-
tryck av mötet med konst förekom i särskilda begränsade projekt, men där de 
förekom hade det påtaglig effekt. Resultatet av den nordiska studien visar att 
elever som kommer klassvis i skolåren sällan har mer än någon timme eller två 
inplanerade för själva besöket. Cirka en tredjedel av besökande klasser bokar en 
guidad visning, de övriga går på egen hand. Det framstår klart att i de flesta 
fall ”ägs” samarbetsprojekt mellan skolor och museer av museerna. Det kan 
finnas flera skäl till detta och ett av dem är museernas vilja att vara garant för 
den kvalitet man vill tillhandahålla besökare av museets verksamheter. Det kan 
ibland leda till vissa kulturkrockar och kollisioner mellan förväntningar från 
främst lärarhåll visavi museihåll. De studerade museernas pedagogiska retorik 
och praktik visas i följande figur:
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Fig. 3. Pedagogiska strategier i retorik (viljeinriktning) och praktik (faktisk till-
lämpning). Ur Aure, Illeris & Örtegren 2009.

Dessa tre olika modeller griper till dels in i varandra. Modellerna visar att det 
finns positioner där sättet att resonera om pedagogik och faktisk pedagogik inte 
följs åt. Det illustreras av att museer i sin retorik kan värna om konstens primat, 
men i sin pedagogiska praktik välja att anpassas mer efter de förväntningar de 
tror att målgruppen har. Likaledes finns en diskrepans mellan tal om delaktig-
het och den relativa brist man iakttar på erbjudanden till unga målgrupper. Det 
har ekonomiska orsaker, men kan även ha pedagogiska orsaker som till dels har 
med museernas behov av tolkningsföreträde att göra. De pedagogiska strategier 
som kan utläsas sätter konstuppdraget före det pedagogiska uppdraget. Å ena 
sidan vill museerna framtona som angelägna att möta publiken och öka till-
gängligheten. Å andra sidan vill man markera att museiverksamhet inte är att 
likna vid pedagogik som den bedrivs i skolverksamhet.
 De aktiviteter som vänder sig till yngre barn och till ungdomar blir relativt 
sällan valda av ungdomar. Olika lösningar på dessa erfarenheter kan ses i sats-
ningar på särskilda projektrum för ungdomar, eller på särskild information till 
ungdomsgrupper som länkas till intressen inom skola eller fritid. Museerna 
erbjuder bl.a. av tidsskäl främst material och visningar som appellerar till före-
trädesvis upplevelseorientering och i mindre utsträckning till konstorientering. 
Skolungdomarnas möte med museernas pedagogiska utbud i form av visningar 
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varierar, men är i stora stycken positiva, särskilt när de uppfattar besöket som 
givande också i den meningen att de lär sig något annat än vad de kan lära sig 
i skolmiljön. Den pedagogiska strategi som förordar en relationell orientering 
på bred front kräver en verksamhet som är personalkrävande, tidskrävande och 
därmed även kostnadskrävande.  Konsekvensen blir att satsningen måste gälla 
ett begränsat urval bland ungdomsgrupper och därmed är risken stor att en 
liten minoritet kan ta del av denna pedagogik. 
 Venke Aure har i sin avhandling Kampen om blikket. En longitudinell studie 
der formidling av kunst til barn og unge danner utgangspunkt for kunstdidaktiske 
diskursanalyser (Aure 2011) undersökt hur ungas möte med konst kan stimuleras 
när de blir delaktiga i konstruerandet av dess betydelse, snarare än att ta del av 
en etablerad förförståelse. Det empiriska materialet bildar en utgångspunkt för 
en teoretisk positionsanalys där olika didaktiska möjligheter som står skolan till 
buds i hur konstfältet kan brukas för lärande. 
 I Den Kulturelle Skulesekken. Narratives and Myths of Educational Practice in 
DKS Projects within the Subject Art and Crafts möter den norska skolan konsten 
i form av genomförandet av skolprojekt. Ingvald Digranes (2009) analyserar in-
tegrationen i termer av att en konflikt mellan olika värden kommer till uttryck 
på olika nivåer i samband med projekten. Kunst og Håntverksämnet och lä-
rarna i detta ämne kommer till korta i bl.a. mediekonstruerade stereotyper om 
den frie konstnären, medan lärarna, som myndighetsutövare, följer kursplaner 
och sätter betyg, betraktas som alltför top-downstyrda för att kunna genomföra 
estetiska läroprocesser.
 I rapporten från Nordiska akvarellmuseets projekt Att teckna är stort (Wret-
lind et al. 2014), som genomfördes i tio skolor i Västra götalandsregionen speg-
las Digranes iakttagelse. De i projekten deltagande konstnärerna presenteras 
omfattande med foto, text och namn, medan lärarna och eleverna inte synlig-
görs. Pia Wretlind går i rapporten också igenom ett antal viktiga framgångs-
faktorer för konstnärliga skolprojekt: Förberedelser, tid före, under och efter, 
involvera lärare, involvera skolledningen, involvera elever, samarbetspartners, 
skriv ner målsättningarna, välj rätt tema, ha en kick-off, dokumentera projek-
tet, reflektera och utvärdera, visa upp ert projekt, tro på framgång. 
 Ytterligare ett perspektiv på relationen mellan konstnären och läraren ger 
Skåreus (2014) som i sin studie av konstnärligt projektarbete i skolan menar att 
konstnärer och lärare har olika mål med sitt arbete. Hon skriver:
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En konstnär ser och driver en idé i sin verksamhet och om arbetet inklu-
derar andra människor blir de också ett verktyg för förverkligandet av 
idén. Det kan tyckas vara ett instrumentellt förhållningssätt till männ-
iskor, men rent yrkesmässigt har de här två grupperna olika mål och de 
är av olika dignitet. Lärarna förverkligar statens mål och konstnärerna 
sina egna. Lärarna har regler och bestämmelser som styr, konstnären 
styr på egen hand så länge yrket utövas på den egna arenan. När konst-
nären kliver in i skolan, sätter andra upp ramarna. Men att inkludera 
konstnärer är även att vilja inkludera deras verksamhet, dvs därmed 
även deras verksamhetsmål. Konstnärernas verksamhet omfattar deras 
personlighet, deras temperament och deras materialval vilka då betrak-
tas som en resurs. Det är dessa, för konstnären i sin egen verksamhet tätt 
förbundna egenskaper, som tas i anspråk (Skåreus 2014:29).

Bildämnet och digitala medier
Anders Marner och Hans Örtegren har i ett projekt om digital bildanvändning 
inom skolämnet bild på högstadiet undersökt olika strategier som elever, bild-
lärare och skolan intar till digitala medier (Örtegren 2012, 2013, 2014, Marner 
2013, Marner & Örtegren 2013a och b, 2014). Det ingår i ett större forsknings-
projekt kallat Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen – 
bild, musik och svenska.
 Forskarna menar att relationen mellan ämnet bild och digitala medier kan 
anta någon av följande fyra former. En ytterlighet är att: 

1. dessa medier är irrelevanta för ämnet och att enbart de traditionella 
verktygen för teckning och målning etc. framhålls. Från skolans eller 
ämnesföreträdarens sida kan då finnas ett ”motstånd” mot digitalisering 
av ämnet. Vid tre av skolorna framträder ett tydligt motstånd mot im-
plementering av digitala medier. Motståndet kan dels ligga i skolans och 
kommunens bristande resurser och fortbildning eller dels i en ovilja från 
ämnesföreträdarens sida att arbeta med digitala medier.

Ytterligare en inställning är att: 
2. digitala medier kan infogas i ämnet som ytterligare ett verktyg inom 
en i övrigt hantverksbaserad undervisning. De digitala medierna inte-
greras då i skolan på ett mer försiktigt sätt, snarare ”adderas” som en 
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verksamhet bredvid den vardagliga manuella verksamheten, t.ex. när 
bildundervisning under en viss tid bedrivs i en datasal, bedrivs i ett bild-
orienterat tillvalsämne eller när endast en specifik del av undervisningen 
digitaliseras, t.ex. rörlig bild. 

Ett antal skolor präglas av denna addering av digitala medier. Vid två av de 
studerade skolorna förekommer: 

3. inbäddning av digitala medier i vardagens bildundervisning. Där an-
vänder eleverna digitala medier praktiskt taget varje dag och digitalise-
ringen äger rum i de flesta faser av bildundervisningen, i Demonstra-
tion/Lectures, Students at work och Critique, tre kategorier hämtade 
från Hetland et al. (2007) som är ett försök att ordna bildundervis-
ningen i tre olika ofta förekommande faser. 

Närmare bestämt används digitala medier vid lärarinstruktioner, elevernas 
bildstudier och bildsökningar på Internet inför skapandet, vid bildbehandling i 
själva gestaltningsarbetet, vid extern och intern kommunikation, vid handled-
ning över Internet och SMS/MMS, vid originalframställning för tryck, i digital 
fotografi och rörlig bild, för presentationer och vid lagring och presentation av 
elevbilder samt vid bedömning. Inbäddning innebär att de digitala mediernas 
användning varvas med manuellt arbete utifrån eftersträvat uttryck som anpas-
sas till valt innehåll.
 Forskarna laborerar med en fjärde kategori där digitala medier dominerar 
undervisningen. Men vid de nio undersökta skolorna fanns inte någon bildun-
dervisning där IKT är helt dominerande. Däremot fanns tendenser till detta i 
vissa tillvalsämnen. Denna tänkta position är dock av vikt att reflektera över. 
Med dominerande menas att ett tekniskt och instrumentellt perspektiv blivit 
dominerande, på bekostnad av ett skapande och kommunikativt perspektiv. 
Termen IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) används här för att 
klargöra en avgörande skillnad i syfte mellan bildundervisning och IKT. Medan 
bildundervisning företrädesvis fokuserar på skapande och kommunicerande av 
bild med hjälp av olika verktyg och redskap är IKT ett samlingsbegrepp för olika 
digitala verktyg som möjliggör kommunikation. Fokus ligger på verktyget som 
sådant och inte dess användning. IKT ses oftast som det underlag för en even-
tuell senare mediering, som i IKT-sammanhanget är relativt godtycklig. IKT ses 
därför som fristående från det ”content” (Morville & Rosenfeld 1998), som kan 
appliceras vid behov. I bildämnet förväntas dock verktyg, medium och innehåll 
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samverka. Frågan är om inte Catrine Björck (2014), som studerar bildlärarens 
roll när elever arbetar med digital bild, belyser denna fjärde kategori i bildun-
dervisningen. Hon särskiljer tre diskurser, en visuell, en teknisk och en arbets-
strategisk diskurs. Den visuella diskursen avser begreppsbildning om bild, den 
tekniska diskursen avser handhavandet av hård- och mjukvara i datorerna och 
den arbetsstrategiska diskursen avser processer i arbetet. I sina analyser kommer 
hon fram till att den tekniska diskursen dominerar över de andra diskurserna 
på bekostnad av främst den visuella diskursen. De dialoger som analyseras kret-
sar mest kring handhavandet av datorerna och programmen. Till skillnad från 
i litteraturgenomgången, där t.ex. Tomas Kroksmark tillskriver den digitala 
tekniken en förändringskapacitet i skolan, visar Björck i sina exempel att digital 
bildundervisning följer samma mönster som mer traditionell bildundervisning. 
Hon analyserar främst dialoger mellan lärare och elever i tre högstadiegrupper 
med Bachtins dialogiska teori och diskurspsykologi.
 Erstad (2010) ger i boken Digital kompetanse i skolen – en innføring en genom-
gång av IKT–användningen i skolan. Olika perspektiv förs fram, lära genom 
medier, lära med medier och lära om medier. Perspektivet lära i medier finns 
inte med i denna uppställning (se Lindström 2012), men boken ger en oriente-
ring om den digitala kompetensens ställning i skolan generellt. I Otnes (red. 
2009) Å vaere digital i alle fag ges ett allmändidaktiskt perspektiv på lärarens 
förmåga att utveckla digitala lärandestrategier.  Hög digital kompetens förbinds 
med appropriering och innovation, dvs. en praktisk kunskap inom digitala me-
dier som överstiger adopterande av basala kunskaper.  I ett särskilt kapitel om 
IKT om ämnet Kunst og hantverk exemplifieras med behov av grundläggande 
kompetens hos lärare för att möta elevers möjligheter att kunna bearbeta och 
utveckla digitalt bildarbete i en skolkontext.
 De slutsatser som Joanna Black och Kathy Browning (Black & Browning 
2011) kommer fram till efter genomgångar av digitalt mediearbete inom olika 
skolstadier är att kreativiteten stärks. Det förordas att teknologi bör komma i 
andra hand och kreativitet i första rummet i samband med uppgifters fokus. 
Elever lyckades bäst när teknologi användes som medel att utveckla sina konst-
projekt på kreativa och diversifierade vis. Självständighet åt lärarna att anknyta 
nya medier till kursplaner hade positiva effekter liksom att utgå från traditio-
nellt konstutövande som bas för den digitala konsten.
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Populärkultur i bildämnet
Persson (2005) diskuterar kursplanerna från 2000 och deras ideologiska syn på 
kultur, estetik och medier, där kultur alltid ses som något i sig positivt, och där 
den ”modesta” kultursynen dominerar och där motsättningarna kring kultur 
döljs. Han skriver:

Det stora och intressanta undantaget från denna tystnad utgörs av bild-
ämnet. Som enda ämne talar till exempel bild om de förändrade re-
lationerna mellan hög och låg kultur. Populärkultur förekommer som 
term och man resonerar explicit och nyanserat om de kulturella föränd-
ringarna. Bortsett från detta undantag är den specifikt postmoderna 
estetiseringen av samhället undanträngd från styrdokumenten (Persson 
2005:50).

Att populärkultur fått ett genomslag i bildämnet visar bl.a. Lind (2010) och 
Öhman-Gullberg (2006, 2008, 2009). Med en poststrukturalistisk teori i 
botten, som anknyter till semiotik, ger Ulla Lind plats för ett bilddidaktiskt 
perspektiv, med fokus på performativitet. De elevbilder som analyseras i av-
handlingen kommer från en bildinsamling från 1996, ”Sveriges elever lyfter 
skoltaket”, där temat är skolan och elevernas bild av den. Det är bilderna som 
analyseras och inte elevens tänkta bakomliggande syfte eller omständigheter 
i kring skapandet vid den specifika skolan. Bilderna ses i relation till de dis-
kursiva praktiker som förekommer inom ämnet, till de grepp som används i 
bilderna när det gäller rum och tid, men också i relation till de motiv, skolsi-
tuationer och relationer som gestaltas. Möjligheterna till olika positioneringar i 
utsägelsesituationerna betonas och där kan också finnas platser och mellanrum 
där motstånd till strukturer kan förekomma. Skolkultur och skolpolitik i rela-
tion till kunskap/makt, kontroll, disciplinering, alienation och genus diskute-
ras i anknytning till bildanalyserna. Det är slående, menar författaren, vilken 
mångfald av bildmässiga och retoriska grepp som används i bildundervisningen 
för att utmana värde och makt; humor, överdrift, ironi, satir mm. Materialet 
redovisas också i Lind (2006a).
 Lisa Öhman-Gullberg (2006 och 2009) har via intervjuer av elever och lärare 
analyserat filmer och ett ämnesintegrerat filmarbete i bild och samhällskunskap 
i grundskolans årskurs 6 som gällde Sveriges hållning till EMU (European Mo-
netary Union) i samband med folkomröstningen hösten 2003. Uppgiften för 
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eleverna var att skapa en propagandafilm i frågan. Underlaget innefattar 19 vi-
deofilmer. Klasserna hade en utökad timplan i karaktärsämnena bild och slöjd. 
Ett sociokulturellt och ett Visual Cultureperspektiv bidrar till teorin. Men 
framför allt är det Kresś  & van Leeuwens (2001) och Kresś , Jewitt, Ogborn, & 
Tsatsarelis (2001) multimodala perspektiv som präglar analysen. Fyra teoretiska 
huvudbegrepp, Diskurs, Design, Produktion och Distribution ordnar analysen 
(Kress & van Leeuwen 2001).
 Inom forskningsplattformen Diskurs synliggörs de diskurser som används 
i empirin. Designplattformen gäller hur idéer och berättande konstrueras i re-
lation till innehållet i uppgiften och de dominerande diskurserna. I Produk-
tionsplattformen fokuseras gestaltandet av en konkret artefakt. Två filmers hela 
produktionsprocess synliggörs här. Distribution tar upp hur ny teknik föränd-
rat förutsättningarna för kommunikation och meningsskapande och dessutom 
skolans offentlighet och elevers möjlighet till inflytande i denna. Öhman Gull-
berg ersätter Kresś  begrepp mode (sätt) med Kommunikationsform. Filmar-
betets karaktär är flerstämmigt genom de ständiga valen och förhandlingarna 
i elevernas arbetsprocess. De använder ljud, bild och sina kroppar som verk-
tyg i den multimodala processen. Verktygen ses som resurser i det menings-
skapande arbetet som gäller såväl kunskap som identitet. Författaren menar 
att det är frågan om ett meningsskapande som går utöver de i skolan vanliga 
s.k. faktakunskaperna ”som kännetecknas av att vara kontrollerbara och just 
därigenom ha en disciplinerande inverkan på deras arbete” (s. 121). Filmernas 
gestaltningar förhandlas fram mellan skolans kunskapsmål, elevernas intressen 
och de semiotiska resurser som filmmediet har, inklusive referenser från media 
och populärkultur, och med blandningar av högt och lågt, komik och ironi. 
Författaren påpekar, med referens till Åsén (2006), att skolan tidigare ville föra 
fram god konst till eleverna i stället för att förhålla sig till samtidskonst och 
populärkultur. Dessutom sågs bildskapande främst i relation till elevens indivi-
duella utveckling. I detta skolprojekt ingår däremot samhället och skapande i 
flera modaliteter i ett sammanhang av estetiska läroprocesser. Där berörs såväl 
frågor kring EMU, som ett innehåll i filmproduktionen, som frågor om hur 
detta innehåll kan gestaltas.
 Öhman-Gullberg hävdar att valet av olika gestaltningsformer i filmandet 
såväl reproducerar stereotypa könsmönster som möjliggör för eleverna att be-
arbeta och överskrida budskap som ungdomar möter när det gäller kön. Sam-
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mantaget har såväl villkoren som resultatet av filmprojektet varit idealiska me-
nar författaren. 
 I Laddade bilder (2008) fortsätter Öhman-Gullberg att fokusera på rörlig 
bild som analyseras och elevintervjuer som genomförs. Även här är multimo-
dalitetsteorin (Kress & van Leeuwen 2001) använd, samt det designteoretiska 
perspektivet (Rostwall & Selander 2008). Tre filmer skapade av två flickor i 
grupp i årskurs 9 analyseras. Flickorna som intervjuas är också de som skapat 
filmerna, inom Mediatillvalets ram. Den bildanalytiska delen och intervjude-
len är separerade. Bildanalysen är ordnad i Hallidayś  begrepp ideationell (värl-
den som innehåll), interpersonell (relationen mellan aktörer av typ sändare, be-
traktare, berättare, publik mm.) och textuell (arrangemanget av verkets delar) 
metafunktion. Dessa tre begrepp ordnar en närläsning av de tre filmerna. De 
tre teoretiska huvudbegreppen som användes i licentiatavhandlingen, Diskurs, 
Design, Produktion används främst i intervjudelen (distributionsbegreppet un-
dantaget). Genusanalysen har kommit i fokus. Den första filmen beskrivs som 
skapad i ett frirum där flickorna trots skolans institutionella ordning och po-
litiskt korrekta kampanjer lyckas genomföra filmen, bland annat genom skolk 
och att ironiskt återerövra ordet hora. De vägrar att infoga sig i diskursernas 
positioneringar och får därmed inte lärarnas och de andra elevernas förståelse. 
Analyserna av alla tre filmerna visar att aktörerna (eleverna som befinner sig 
inom en institutionell ram) kan göra egna sammankopplingar mellan olika 
tecken och medier, aktivt kan omforma sin förståelse, omförhandla, omskapa 
och förskjuta såväl genuspositioner som de filmiska greppen. Lind och Öhman 
Gullberg, som båda genomför bildanalyser, finner sammantaget att de bilder 
som skapats lyckas bryta sig igenom institutionella och traditionella diskurser 
och därigenom tycks bildundervisningen fungera bra.
 Sammanfattningsvis så har två forskare inom pedagogik intresserat sig ve-
tenskapligt för bildämnet, Gunnar Åsén som studerat ämnet i ett historiskt 
och läroplansteoretiskt perspektiv, och Lars Lindström, som forskat fr.a. när 
det gäller bedömning inom ämnet. Gert Z. Nordström, har utvecklat det 
breda bildbegreppet, Visual culture avant la lettre, samt semiotikperspektivet, 
under lång tid inom ämnet. Under 2000-talet har flera lärare och bildlärare 
disputerat. De har belyst ämnet med olika teoretiska ingångar; från semiotiskt, 
socio-kulturellt, multimodalt, diskursteoretiskt och från Visual culture håll. 
Ett kritiskt perspektiv på estetisk verksamhet i grundskolan har presenterats av 
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Monika Lindgren, men då avses sannolikt främst undervisning i tidigare åldrar 
och inom alla estetiska ämnen. Forskning om undervisning i senare åldrar visar 
en positiv bild, där populärkultur, digital bild och ett brett bildbegrepp fått 
ett genomslag. Fortsatt forskning inom ämnet berör bl.a. estetiska lärproces-
ser, narrativitet, samtidskonst, designprocessen, bedömning samt lärares och 
elevers ämneskonceptioner.
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