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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att få kunskap om vilken syn eleverna i 

Nederländerna, ett land som aktivt jobbar för att ungdomar ska intressera sig i 

kultur, och eleverna i Sverige har på bildämnet. Forskningsfrågorna bestod av att 

ta reda på hur eleverna uppfattar undervisningen, vad de uppskattar mest i det och 

vilket syfte de tror att det uppfyller. Empiri samlades in genom 

fokusgruppsintervjuer där ett mindre antal informanter tillsammans diskuterar ett 

givet ämne. För att studera de potentiella faktorer som påverkar elevernas syn på 

undervisningen användes ramfaktorteorin. Sammanlagt intervjuades sju svenska 

elever i årskurs 9 från två olika skolor och åtta nederländska elever i motsvarande 

åldrar. Resultaten visade att de svenska och nederländska eleverna trots olika 

utbildningssystem hade liknande tankar kring ämnet. Bild ansågs vara kul, men 

inte särskilt viktigt i jämförelse med andra ämnen. Dock förklarade eleverna att 

det de uppskattade mest var att det till skillnad från andra ämnen undervisas på ett 

”fritt” vis. Eleverna hade flera tankar kring varför man har ämnet i skolan; från att 

agera paus från resten av den ”seriösa” skolan och för att förbereda inför specifika 

yrken, exempelvis arkitektur. Slutsatsen blev att elevernas liknande syn på 

bildämnet till stor del berodde på att de undervisas under liknande 

omständigheter. 
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1. Inledning 
 

Bild i skolan är ett ämne som intresserat mig under hela min skolgång. Det 

började i lågstadiet, där varje elev fick en egen ritbok man skulle rita i då man inte 

hade andra ämnen, exempelvis matematik. Dessa stunder var bland de mest 

uppskattade av eleverna. Sedan kom högstadiet, och där skulle man även få betyg 

för sitt arbete. Här började intresset svalna för vissa, och de började ifrågasätta 

varför vi sysslade med detta. Slutligen kom gymnasiet. Jag som gick 

samhällsprogrammet på gymnasiet hade estetisk verksamhet som en obligatorisk 

kurs. Där hade man möjligheten att välja mellan bild, musik och drama. Eftersom 

jag till skillnad från min klass hade ett stort intresse för bild valde jag just det. 

 

Ämnets syfte kanske inte alltid är så tydligt, framförallt för eleverna själva. 

Personligen har jag upplevt mer än en gång att elever förklarat att de ”inte kan 

rita” på ett sätt som antydde att det är det viktiga i ämnet. I mitt yrke som 

bildlärare anser jag att det är av vikt att varje elev finner bildundervisningen 

relevant och nyttig för deras framtid. Skolverket förklarar i det centrala innehållet 

för bild i grundskolan att kunskaper om bild och hur man kan kommunicera 

genom bildmedier är väsentliga för att man skall kunna uttrycka åsikter och delta i 

samhällslivet (Skolverket, 2011b). Huruvida alla elever delar denna uppfattning är 

oklart; under min praktikperiod uppmärksammade jag att alldeles för många 

elever inte såg någon poäng i det de gjorde under lektionerna, förutom görandet 

för görandets skull. 

 

Utvärderingar av skolan i Sverige visar att bild är ett ämne som uppskattas av de 

allra flesta, men att endast en minoritet anser att det är viktigt (Skolverket, 2003; 

2015). Man har även upptäckt att elever i årskurs 6 i allmänhet ger ämnet ett 

högre värde jämfört med elever i årskurs 9 (Skolverket, 2015). Dessutom verkar 

bild ha ett lågt värde på politisk nivå, då den estetiska verksamheten förlorade sin 

obligatoriska status från och med Lgy11 under den förra regeringens styre. En 

förklaring till detta beslut finner vi i utredningen Framtidsvägen – en reformerad 

gymnasieskola (SOU 2008:27), där man menar att det finns viktigare ämnen som 

bör vara obligatoriska. 

 

Under tiden som bildundervisningen tappar värde och förlorar tid i Sverige har det 

västeuropeiska landet Nederländerna som avsikt att lägga mer fokus på den 

kulturella och konstnärliga undervisningen. Ministeriet för utbildning, kultur och 

vetenskap1 betonar vikten av en god kulturell undervisning inte enbart för 

individen, men även för samhällets behov av innovativa och kreativa invånare 

(Bussemaker, 2013). Därför planerar man att lägga mer resurser på ämnet. 

Nederländernas kultur- och konstundervisning håller redan en förhållandevis hög 

standard i Europa (Bamford, 2007), vilket kanske inte är så märkligt då det är ett 

                                                           
1 Det nederländska utbildningsdepartementet. 
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av de europeiska länderna med de ”tyngsta” namnen i västvärldens konsthistoria; 

Vincent van Gogh, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, för att endast nämna några 

få. Man kan förstå varför de skulle känna en nationell stolthet inom konsten, och 

att de därför vill satsa på den undervisningen. Trots dessa ambitioner saknar den 

nederländska organisation som ansvarar för att utvärdera skolverksamheten 

kunskap om bildundervisningen (Bamford, 2007). Detta har lett till en brist på 

undersökningar och utvärderingar av bild, och däribland hur eleverna själva ser på 

det.  

Eftersom bildämnet till synes värderas olika i Sverige och Nederländerna, 

åtminstone på politisk nivå, och forskning ur elevperspektiv är sparsam har detta 

väckt en nyfikenhet inom mig. Därför ämnar denna studie att undersöka vad de 

nederländska och svenska eleverna anser om sin bildundervisning. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur svenska elever i årskurs 

9 och nederländska i motsvarande ålder elever ser på sin bildundervisning. Mina 

frågeställningar är följande: 

1. Hur uppfattar eleverna bildundervisningen? 

2. Vad uppskattar eleverna mest inom bildundervisningen? 

3. Hur tänker eleverna kring syftet med bildundervisningen? 

 

1.2 Förtydligande av begrepp 

 

I Sverige utgör bildundervisningen i grundskolan en enda kurs. I Nederländerna 

ser det lite annorlunda ut; i huvudsak pratar man om kultur- och 

konstundervisning, och fastän de i teorin är två olika ämnen är det i praktiken 

svårt att skilja dem åt (Bamford, 2007). I Nederländska skolor består bild av 

kurserna tekenen (ritande), handvaardigheid (hantverk) och i gymnasiet även 

CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming), som på svenska skulle kunna 

översättas till ”kulturell och konstnärlig utbildning”. Handvaardigheid kan liknas 

med svenska skolans slöjd, men eftersom det i Nederländerna, förutom att arbeta 

med trä och textil, dessutom involverar skulpterande i lera kommer även denna 

inkluderas. Tillsammans stämmer innehållet i ovanstående kurser in på innehållet 

i Sveriges bildundervisning i högstadiet. För enkelhetens skull och för läsarens 

bekvämlighet kommer därför både den svenska och nederländska undervisningen 

att benämnas som bild.   
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2. Bakgrund 
 

För att skapa förståelse för på vilka sätt bildundervisningen genomförs presenteras 

i detta kapitel ett stycke för respektive land med hur ämnet definieras idag och 

dess historia. Eftersom Nederländernas skolsystem skiljer sig från det svenska 

inkluderas även en beskrivning av denna. 

 

2.1 Bild i Sverige – ett kommunikativt ämne 

 

I Sverige undervisas grundskoleeleverna i bild från årskurs 1 till 9. Under 

gymnasiet förlorar det sin obligatoriska status, men blir tillgängligt som 

individuellt val under det andra och tredje året (Skolverket, 2011c). I grundskolan 

tilldelas det 230 timmar per skolår och är därför, tillsammans med musik, ett av de 

två ämnen man ägnar minst tid till (Skolverket, 2016). 

 

Enligt den senaste läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11) skall bildämnet bland annat lära eleverna hur de olika bildmedier vi 

ständigt omges av i dagens samhälle kommunicerar. Bild har dock sedan 80-talet 

varit ett ämne präglat av kommunikation (Åsén, 2006), men i Lgr11 blev detta 

mer betonat än någonsin förr. Bakom denna utveckling låg en nationell 

utvärdering gjord av Skolverket år 2003 (förkortat NU-03) som visade att ämnet 

präglades av det praktiska arbetet, och som resultat av detta var elevernas förmåga 

att tänka kring bilder och att analysera dem otillräckliga (Skolverket, 2011a). 

Därför skall man nu enligt den nya kursplanen samordna den skapande delen av 

undervisningen med den analytiska och tolkande. På så sätt skall eleverna lära sig 

att skapa berättande bilder och på samma gång lära sig att tänka kritiskt kring de 

bilder de möter i sin vardag som försöker påverka.  

 

Utöver att lära sig hur bilder kommunicerar skall eleverna även ges möjligheten 

att prova på och utvecklas med bland annat olika material och metoder 

(Skolverket, 2011b). Eftersom de traditionella arbetssätten med exempelvis penna 

och papper varit dominanta inom ämnet lyftes även det digitala bildbearbetandet i 

Lgr11. Detta skall förbereda eleverna för arbetslivet, då det blir allt vanligare att 

jobba digitalt inom flera yrkesområden. Dessutom skall bildundervisningen bidra 

till att utveckla elevernas kreativitet och intresse för att skapa genom att sporras 

till att experimentera och se möjligheter snarare än hinder. Avsikten är att detta 

skall leda till att eleverna skall våga ta mer initiativ och för att främja 

entreprenörskap. 
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2.2 Bildundervisningen i Sverige – en historisk tillbakablick 

 

Sedan dess uppkomst har bildundervisningen genomgått tre faser där samtliga haft 

ett visst fokus. Gunnar Åsén, professor i didaktik, sammanfattar dessa tre faser på 

ett förenklat vis; teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild 

som kommunikationsmedel (Pettersson & Åsén, 1989). 

 

I Sverige har bild funnits som ämne i skolan sedan 1800-talets första hälft, men då 

under namnet ”teckning” (Åsén, 2006, s 107). Undervisning i att rita och måla 

hade då redan funnits länge men privat och i mindre skala. Exempelvis införde 

man på 1820-talet linearritning i läroverken som ett valfritt ämne där den skulle 

agera grund för matematiska studier (Pettersson & Åsén, 1989). År 1878 började 

den första fasen av bildämnet, då en granskningskommitté föreslog att teckning 

skulle bli obligatoriskt i alla skolformer och ha ett gemensamt bestämt timtal samt 

gemensamma mål (Åsén, 2006). Denna undervisning skulle baseras på en metod 

utarbetad av den tyske pedagogen Adolf Stuhlmann, där man avbildade med hjälp 

utav rut- och punktnät och geometriska former. Ämnets uttalade syfte var att bidra 

till att utöka elevernas yrkeskvalificering genom att understryka vikten av 

noggrannhet, arbetsdisciplin och renlighet. Metoden fick ett enormt genomslag, 

men i och med att kvalifikationskraven inom industri och hantverk förändrades i 

takt med den tekniska utvecklingen verkade praktiska teckningskunskaper bli 

underordnade skolans krav på disciplin. Fyra år senare, 1882, blev teckning 

läroämne i småskolan, folkskolan och fortsättningsskolan (Pettersson & Åsén, 

1989). Vid det laget var det osäkert vilken inriktning ämnet ska ha. Detta ledde till 

debatter kring huruvida teckning huvudsakligen skulle fokusera på tekniska 

aspekter eller om det skulle stå mer för konstbildning och smakfostran. Detta 

berodde på att vissa tyckte att det var av vikt att utbilda den större allmänheten till 

att kunna värdera och uppskatta de produkter som tillverkades och salufördes.  

 

Under början av 1900-talet började man anse att ämnet skulle utbilda elever i 

konstkännedom (Petersson & Åsén, 1989). De kommande decennierna 

genomförde man empiriska psykologiska studier av barns bilder för att kartlägga 

deras utveckling. Studierna resulterade i teorier kring barnens ritande där man 

kunde se en stegvis utveckling; från primitivt klotter till rumsframställning. Dessa 

teorier kom sedan att användas för att fastställa vilka krav man kunde ha på elever 

i olika åldrar. År 1919 fastställde den nya undervisningsplanen att man inte kan 

kräva att eleverna kan avbilda korrekt förrän de är mogna för detta, vilket inte 

sker förrän i femte eller sjätte klass (Åsén, 2006). Då Stuhlmanns 

avbildningsmetod sällan kom förbi de lägsta stadierna ledde detta till att den 

började kritiseras starkt. Den nya undervisningsplanen för folkskolan bestämde 

även att teckning skulle agera hjälpämne och binda samman med undervisning i 

andra ämnen (Åsén, 2006). Två lärare vid folkskoleseminariet i Göteborg, L. 

Gottfrid Sjöholm och Axel Goës, hade sedan 1914 producerat en större mängd 

undervisningsmaterial med arbetsövningar i geografi, hembygdskunskap, historia 
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och naturkunnighet som började användas i skolorna. Dessa häften kom ständigt 

ut i nya upplagor och innehöll övningar där teckning, modellering, stickläggning 

och klippning ingick. År 1928 fick teckning två veckotimmar både på realskolan 

och gymnasiet. Ämnet blev mer allmänbildande på den tekniska ritningens 

bekostnad (Pettersson & Åsen, 1989). Detta kunde man bland annat se fem år 

senare, då konst- och stilhistoria blev nya inslag i ämnet. 

 

Under 1950-talet började man argumentera för ämnets syfte som att ge eleverna 

chansen till avkoppling och variation från skolans mer teoretiska ämnen (Åsén, 

2006). ”Det fria skapandet” påbörjade bildämnets andra fas och erövrade allt 

större mark inom teckning; detta skulle ge eleverna chanser till upplevelser, 

erfarenheter och egna idéer genom skapande arbete. Som resultat av detta 

genomgick ämnet en omfattande reform i Lgr62. Fritt skapande arbete och 

estetisk fostran blev nu huvuddrag i grundskolans alla stadier. Teckningsämnet 

blev mer självständigt och fick en ny roll; från att huvudsakligen ha handlat om 

avbildning lade man istället vikt på fria och personliga uttryck. Denna nya 

inriktning satte nya krav på teckningslärarna och deras bedömningar av 

elevarbeten. Krav ställdes även på skolan, då den fick som uppgift att tillgodose 

eleverna med material utifrån deras personliga preferenser. Dessa förändringar i 

ämnet blev dock bemötta av kritik, då elever såväl som lärare ansåg att ämnet inte 

längre var tillräckligt skolanpassad, utan mer konstnärligt inriktad. 

 

I slutet av 1960-talet lades bildkommunikation och miljökunskap till som moment 

i ämnet på högstadiet. Detta var resultat av att bildutbudet i samhället ökat i form 

av bland annat serier, reklam och TV (Åsén, 2006). Detta märktes huvudsakligen 

av från 1980, då ämnet inledde sin tredje fas och bytte namn från Teckning till 

Bild. Detta skulle markera ämnets nya inriktning; kommunikation. Lgr80 

beskriver bildämnet som ”ett viktigt kommunikationsmedel vid sidan av att läsa, 

tala och skriva” (Lgr80, 1980, s 69). Den kommande läroplanen, Lpo94, kom att 

förstärka den nya inriktningen. En reviderad version av kursplanen lyfte återigen 

skolans och ämnets ansvar i den nya, digitaliserade världen (Skolverket, 2000a). 

Elva år senare kom de aktuella läroplanerna, Lgr11 och Lgy11, som har fortsatt 

fokus på kommunikation. 

 

2.3 Bild i Nederländerna  

 

För att förstå bildämnet i Nederländerna är det viktigt att ha en insikt i hur landets 

skolsystem ser ut. Detta avsnitt baseras huvudsakligen på information hittat på 

National Center on Education and the Economys (NCEE) officiella hemsida. 

NCEE är en organisation som sedan 1988 har undersökt världens bäst presterande 

utbildningssystem i syfte att inspireras av och vidareutveckla dessa (NCEE, 

2016a). 
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Nederländska barn har, om föräldrarna så önskar, möjligheten att påbörja sin 

skolgång vid 4 års ålder, men det är inte obligatoriskt förrän de är 5 år. Från 5 till 

12 års ålders går eleverna i grundskolan, och i slutet av det sista året gör de ett 

nationellt prov, CITO-provet. Detta prov består av ca 290 flervalsfrågor som testar 

deras kunskaper inom matematik, världsorientering (geografi, biologi och 

historia), deras läs- och hörförståelse samt studieförmåga (Expatica, 2016). 

Elevernas resultat i provet kommer sedan att ligga till grund för vilket program de 

rekommenderas välja gymnasiet (NCEE, 2016b). Den nederländska 

gymnasieskolan påbörjas vid 12 till 13 års ålder och består utav tre program med 

olika inriktningar; VMBO2, HAVO3 och VWO4.  

 

VMBO är ett fyraårigt yrkesinriktat program där eleverna tilldelas ett VMBO-

diplom och möjligheten till att söka till en högre yrkesinriktad utbildning. HAVO 

är ett allmänbildande program på fem år som leder till ett intyg som möjliggör 

studier på högskola. VWO är ett akademiskt program på sex år och därför det 

längsta utav de tre programmen. Programmet är mestadels teoretiskt inriktat, och 

elever som avslutar detta program är de enda som blir behöriga för vidare studier 

inom samtliga högre utbildningar. Detta inkluderar även universitetsutbildning, 

vilket man inte blir behörig för i de andra programmen. Dessa program skiljer sig 

åt, men eftersom upplägget ser likadant ut de två första åren på samtliga är det 

möjligt för eleverna att byta inriktning om de skulle ångra sitt val. Samtliga elever 

i Nederländerna har skolplikt till då de har fyllt 18 eller har en examen. För en 

överblick av det nederländska skolsystemet se bilaga 1. 

 

2.3.1 Kultur och konst 

 

Anne Bamford (2007) är en brittisk professor i pedagogik som specialiserat sig i 

relationen mellan kultur och pedagogik. I sin undersökning Netwerken en 

verbindingen: Arts and Cultural Education in the Netherlands skriver hon att 

Nederländerna har en policy som säger att konst och kultur skall studeras som de 

traditionella skolämnena, men även på ett ”innovativt sätt” och främja ”oberoende 

lärande”. Vidare skriver hon att ämnet skall främst studeras ämnesövergripande, 

att skolorna är enligt lag skyldiga till att visa att detta uppfylls, men även att de 

inte behöver uppnå några specifika mål. 

  

I Nederländerna undervisas grundskoleeleverna i bild, men någon officiell timplan 

existerar inte för närvarande (Sharp & Le Métais, 2000). Statistik visar dock att 

man under de två första åren av grundskolan, som motsvarar Sveriges förskola, 

ägnar ca 10 timmar i veckan åt bild, men att omkring det fjärde året (8-års ålder) 

                                                           
2 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (översatt: yrkesförberedande gymnasieutbildning) 
3 Hoger algemeen voortgezet onderwijs (översatt: allmänbildande gymnasieutbildning) 
4 Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (översatt: vetenskapsförberedande 

gymnasieutbildning) 
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sker en sänkning till ca 5,5 veckotimmar (EACEA, 2007/2008). Ämnets 

rekommenderade målsättning är att lära elever kommunicera känslor och 

erfarenheter genom bilder och andra medier (EACEA, 2007/2008). Dessutom 

skall eleverna lära sig att reflektera kring sitt eget och andras arbeten samt få 

kunskap om och uppskatta aspekter av kulturarvet. I verkligheten består bildämnet 

dock huvudsakligen utav praktiskt inriktade aktiviteter, exempelvis ritande och 

hantverk (Sharp & Le Métais, 2000).  

 

Bild har även ett ämnesövergripande syfte som går ut på att bidra till att utveckla 

eleverna i skolans mer allmänna mål. Dessa är bland annat att arbeta enligt en 

plan, jobba med olika inlärningsstrategier och lära sig socialt beteende. Bamford 

förklarar dock att hur väl de centrala innehållen efterföljs beror från skola till 

skola. Detta kan delvis bero på att i slutändan är det huvudsakligen skolorna själva 

som bestämmer vilka mål undervisningen skall sträva efter (Sharp & Le Métais, 

2000). Nederländernas utbildnings-, kultur- och vetenskapsminister Jet 

Bussemaker gick år 2013 ut med att man hade avsikten att presentera ett nationellt 

ramverk för bild vid slutet av året (Bussemaker, 2013). Därefter har det inte 

kommit något nytt. 

 

Under det första och andra året i gymnasiet, som motsvarar Sveriges årskurs 7 och 

8, undervisas eleverna obligatoriskt i kurserna ritande och hantverk (Bamford, 

2007). Möjligheten finns att ha bild som tillvalsämne under de två sista åren, men 

där emellan uppstår det ofta en lucka. Skolorna rekommenderas att under det 

första året ägna minst 280 skoltimmar i bild. I praktiken bestäms dock detta samt 

hur många timmar varje kurs inom undervisningen tilldelas på lokal nivå (Sharp 

& Le Métais, 2000; EACEA, 2009).  

  

Bild i gymnasiet skall uppmuntra eleverna till att ta del av konst och kultur 

(EACEA, 2007/2008). Därför förekommer CKV1 under de sista åren som ny kurs 

i bildundervisningen. Det går ut på att eleverna genom ett kupongsystem skall ta 

del av kulturella händelser såsom utställningar, konserter, etc. Eleverna skall 

utöver detta även lära sig att skapa samt presentera verk, dokumentera aktivitet 

och reflektera över sitt eget och andras arbete. 

 

2.4 Bildämnet i Nederländerna ur ett historiskt perspektiv 

 

År 1817 började man undervisa i kunst i nederländska skolor (Lako, 1899). Innan 

dess hade man på grund av det låga antalet invånare i landet inte ansett det vara 

lönt att introducera konst som ämne i skolorna. Chansen att undervisas i bild 

skulle inte begränsas till endast ungdomar i skolorna, utan skulle även finnas 

tillgänglig för att utbilda hantverkare i grunderna i tecknande, i synnerhet av 

arkitektur och människor. Detta uppskattades däremot inte av de högutbildade i 

landet, då konst ansågs höra hemma hos akademier. Konst togs därför bort tolv år 
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efter sin introduktion i skolan och ersattes istället av ämnet konsthantverk. Ämnets 

läroplan liknade det man hade för konst, och utöver detta började man även 

undervisa i visuell matematik, projektion och byggritning. 

 

Kring 1841 infördes den franska Dupuis-metoden på gymnasial nivå. Denna 

metod gick ut på att lära eleverna skapa tredimensionella modeller med hjälp av 

järntråd, trä och gips. Metoden låg även grund för kommande nederländska 

varianter (Gerritse, 1973). Tio år senare, år 1851, hölls den kända 

Londonutställningen som omfattade 14 000 utställningar från 94 länder (Koevoets 

& van Rheeden, 1980). Motgångar i denna utställning ledde till att konsthantverk 

med inriktning mot formlära år 1857 blev ett obligatoriskt ämne i den 

nederländska grundskolan och valbart på gymnasial nivå. Den officiella 

motiveringen för detta beslut var att konst är ett världsomfattande verktyg för att 

kommunicera tankar, att det är en av civilisationens grundpelare och det är den 

bästa förberedelsen för att jobba inom hantverk. Tjugo år senare blev holländarna 

än en gång besvikna, då en nationell utställning återigen visade på en bristande 

konstnärlig nivå. Detta ledde till att man installerade en kommission vars uppgift 

var att förbättra konstundervisningen. Denna ledde i sin tur till att föreningen för 

nederländsk konstutbildning, på nederländska förkortat NVTO5, grundades år 

1881 (Gerritse, 1973). Man började anse att konst spelade en roll i den allmänna 

utbildningen, och för detta behövdes välutbildade lärare. NVTO sponsrade det 

första institutet vars syfte var att förbereda lärarna för det prov som skulle ge dem 

behörighet för att undervisa i konst. Det var dock inte förrän i början av 1900-talet 

som staten erkände värdet i att ha dessa institut. År 1889 bytte konsthantverk i 

grundskolan fokus från formlära till tvådimensionellt tecknande (Zwier & Jansma, 

1916). Detta berodde på att man hade utvecklat en ny metod för att lära ut 

tecknande av platta figurer. 

 

Konstundervisningen fick återigen en ny inriktning efter att Jan Jordens, 

konstlärare i staden Groningen, år 1928 publicerade nya idéer kring undervisandet 

av konst (Schaasfort, 1986). Denna nya rörelse, som var inspirerad av de tyska 

expressionisterna, kom att kallas vrije expressie (fritt uttryck). Idén var att 

konstämnet skulle skapa rum för spontana uttryck, även om de kunde vara 

”klumpiga”. Det fria uttrycket påverkade konstundervisningen till tidigt 60-tal. 

 

Under andra världskriget försökte man ändra konstundervisningens inriktning mot 

klassicism och romanticism enligt det nazistiska idealet (van Rheeden, 1989). 

Från 60-talet fram till 80-talet fick fenomenologi och logik stor plats i den 

nederländska konstundervisningen (Asselbergs-Neessen, 1989). Detta motiverade 

man med den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys teori att människan 

skapar sin egen värld genom att se, och genom god konstnärlig utbildning lär en 

sig att se bättre. Under 1970-talet inspirerades Nederländerna av Tysklands 

                                                           
5 Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs. 
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”Visuelle Kommunication”. Tanken var nu att konstundervisningen skulle syfta till 

att förbereda de nya generationerna till att vara kritiska konsumenter av den 

kapitalistiska reklamens manipulativa effekter (Schaasfort, 1986).  

 

År 1990 introducerades basisvorming (grundläggande gymnasial utbildning), ett 

nytt system som gäller än idag för elever i åldrarna 13-14 och innebär nationella 

prov i alla ämnen med tillhörande minimikrav för samtliga (Schaasfort, 2008). 

Inom konsthantverk är produktionsprocessen och reflektion av sitt egna och 

andras arbeten delar av det nationella provet. Tvådimensionell konst och 

tredimensionell konst, som dittills undervisats som två skilda ämnen, började 

gradvis förlora sina separata statusar. Åtta år senare, 1998 infördes systemet 

Tweede Fase (andra fasen) för den senare delen av gymnasiet och elever i 

åldrarna 15-18 som även den gäller idag (Schaasfort, 2008). Systemet medförde 

tre nya kulturrelaterade skolämnen; CKV1, CKV2 och CKV3. Bakom införandet 

av dessa ämnen låg en oro från den nederländska regeringen att konsumtionen av 

kultur hade minskat bland ungdomar (Nagel, Damen & Haanstra, 2010). CKV1 är 

därför obligatorisk och även nödvändig för att få ut en examen, och innebär att 

alla elever ska besöka platser av kulturell art såsom museibesök, 

teaterföreställningar och dylikt för att sedan skriva en uppsats om detta. Dessa 

besök skall ske på elevernas fritid. CKV2, som är en valbar kurs, berör 

kulturhistoria. CKV3 är även den valbar och fokuserar på konstnärlig tillverkning 

inom bildkonst, dans och musik. De nederländska skolorna fick mer frihet att 

välja en egen kursplan för bild, vilket gäller än idag.  

Sammanfattningsvis kan man påpeka att bildämnet har både i Sverige och i 

Nederländerna vid olika årtal genomgått tre större faser; teckning som avbildning, 

teckning som uttrycksmedel och bild som kommunikationsmedel. 
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras först den litteratur och tidigare forskning som rör 

bildämnet i Sverige, följt av den som rör bildundervisningen i Nederländerna. 

 

3.1 Tidigare forskning om svenska elevers syn på bildämnet 

 

Skolverket gjorde år 2003 en nationell utvärdering av grundskolan vars syfte var 

att få en bild av hur grundskolan utvecklats under 1990-talet (Skolverket, 2004). I 

denna undersökning fick man bland annat en bild av hur eleverna i årskurs 9 

förhöll sig till ämnena. Resultaten visade att generellt sett hade eleverna ett större 

intresse för de praktiskt-estetiska ämnena; ca 85 procent av eleverna angav att de 

var intresserade av musik samt idrott och hälsa, och bild intresserade ca 75 

procent av eleverna i studien (Skolverket, 2004). När eleverna besvarade frågan 

om hur viktigt det är med bra kunskaper i skolans ämnen instämde dock mindre 

än hälften (ca 45 procent) i att det är viktigt med kunskaper inom bild, och därmed 

hamnade ämnet längst ner i rangordningen (Skolverket, 2004). Dessutom uppgav 

mindre än 30 procent av eleverna att kunskaper inom bild är viktigt för deras 

framtida yrkesval. 

 

Med NU-03 som referens genomförde Skolverket år 2013 ännu en nationell 

utvärdering, men denna gång av ämnena bild, musik och slöjd i grundskolan. 

Denna undersökning (förkortat NÄU-13) resulterade i tre rapporter, ett för 

respektive ämne. Syftet var dels att få en uppfattning om vilka förutsättningar 

ämnena har och deras genomförande, dels få en bild av elevernas kunskaper och 

resultat i dessa ämnen (Skolverket, 2015). I utvärderingen undersökte man än en 

gång elevernas egna uppfattningar om ämnet bild, och de medverkande var denna 

gång elever i årskurs 6 och 9. I enkätundersökningen frågade man bland annat 

bildlärarna om deras uppfattning om hur motiverade eleverna är i ämnet, om 

eleverna tycker bild är kul samt om de tycker att det är viktigt med kunskap inom 

ämnet. Resultaten visade att de allra flesta elever i båda årskurserna ansåg att bild 

är ett roligt ämne (Skolverket, 2015). Däremot visade det sig än en gång att inte 

ens hälften av eleverna i årskurs 9 ansåg bild vara viktigt, och att endast drygt 20 

procent av dem tyckte att de kunskaper de anskaffar sig i ämnet var viktiga för 

deras fortsatta studier och framtida yrkesliv, jämfört med ca 30 procent i NU-03. 

Hos eleverna i årskurs 6 fann man dock en mer positiv attityd; ca tre fjärdedelar 

tyckte att kunskap inom bild är både nyttigt och viktigt. Detta tolkades i 

undersökningen som att uppfattningen av vad som är användbart ändras under 

övergången till högstadiet och att bild sågs huvudsakligen som ett roligt ämne. 

Dessa resultat bekräftades av lärarna, som även de uppfattade att elever i årskurs 6 

var mer motiverade än de i årskurs 9 (Skolverket, 2015).  

 

I sin avhandling Bland själporträtt och parafraser (2014) undersökte Stina 
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Wikberg, filosofie doktor i pedagogiskt arbete på Umeå Universitet, hur kön 

iscensätts av elever och lärare i bildämnet. De elever som deltog i undersökningen 

gick i årskurs 8 och 9, och som en del av studien tog Wikberg reda på vilka 

föreställningar de hade om ämnet. När de tillfrågades vad de tänkte när de hörde 

”bild i skolan” svarade majoriteten ”rita och måla” med en ton av självklarhet 

(Wikberg, 2014, s 101). Några av informanterna ansåg dock att dessa aktiviteter 

var ”barnsliga”, då man enligt dem ägnade sig åt sådant då man var liten och inte 

hade bättre för sig (Wikberg, 2014, s 104).  

 

Vid frågan vad eleverna tror bildämnet egentligen handlar om svarade man bland 

annat ”att uttrycka känslor” och ”flummigt” (Wikberg, 2014, s 117f). Vidare 

ansåg eleverna att bild var ett mindre strikt ämne som erbjuder frihet av olika slag. 

Dessa uttalanden kunde dock ha olika betydelser; antingen hade det en negativ 

innebörd där eleverna ansåg bild vara ett andningshål ifrån skolans andra tuffa 

krav, eller en positiv där de uppskattade möjligheterna att själv få välja teknik, 

material etc. Resultaten i Wikbergs studie liknar de vi kan ta del av i den 

nationella utvärderingen. Genom att sammanfoga centrala begrepp ifrån 

intervjuerna har Wikberg kunnat konstruera följande utsaga:  

Det är olika från person till person hur viktigt det är, det beror på vad man 

ska göra i framtiden. Om man ska bli bildlärare, konstnär, arkitekt eller 

designer är det viktigt, annars är det mer en rolig sak man kan göra på 

fritiden. Det är viktigare med matte och allt det där man verkligen behöver. 

(Wikberg, 2014, s 111) 

Ämnets värde tycktes enligt informanterna inte vara allmängiltig, utan avgörs 

huvudsakligen på individuellt plan.  

 

3.2 Bildlärarnas roll 
 

En avgörande del för undervisningen i ett ämne är hur den som företräder det 

tänker kring och motiverar det (Skolverket, 2015). Det är dennes tolkning av de 

ibland svårtydda styrdokumenten som avgör åt vilket håll undervisningen kommer 

bära. 

 

I Lgr 11 gav man mer plats åt det kommunikativa (Skolverket, 2011a). NÄU-13 

visade att drygt hälften av Sveriges bildlärare i årskurs 6 och 9 i enlighet med 

läroplanen ansåg att ämnet i första hand skall röra bildkommunikation 

(Skolverket, 2015). Då NU-03 visade motsatsen, att de flesta lärarna ansåg att 

ämnet främst var praktiskt-estetiskt, innebär detta att man lyckats anpassa sig bra 

till den nya läroplanen. Att alla inte har lyckats fullt med denna förnyelse kan 

exempelvis bero på att den praktisk-estetiska ämneskonceptionen, alltså 

uppfattningen om bild som huvudsakligen ett praktiskt ämne, har präglat ämnet i 

många årtionden och inte är enkel att byta ut (Sawyer & Van de Ven, 2006). 

Enligt Åsén (2006) bärs dessa ämnestraditioner till stor del upp av lärargrupper. 
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Han anknyter även till idéhistorikern Sven-Eric Liedman som menar att det helt 

enkelt inte är möjligt att ”nollställa en institution och starta om”, utan dess historia 

kommer att fortsätta påverka (Åsén, 2006, s 118). Den gamla ämneskonceptionen 

kommer alltså till viss grad ha ett inflytande på undervisningen samtidigt som den 

fylls på med möjligheter till nytt innehåll. Detta skapar ett dilemma i urvalet, inte 

minst på grund av den begränsade tiden. Tryggheten i att ha en beprövad repertoar 

leder till att ämnet reproducerar sig självt. 

 

Även eleverna kan till stor del påverka ämnets utformning. Studier visar att elever 

förväntar sig att skolan skall erbjuda ämnen som kan agera ”andningshål” och att 

lärare ofta planerar undervisningen utifrån dessa förväntningar (Åsén, 2006, s 

118). Ett exempel på hur sådana förväntningar kan uppstå ges av 

psykosocioterapeuten Kerstin Bergqvist (Bergqvist, i Marner, 2005). Hon 

beskriver hur en lärare som förklarar för en 8-årig elev att man som avkoppling 

och belöning från de ”krävande” ämnena kan rita, exempelvis i en ritbok. Att 

praktiskt arbete erbjuder en av eleverna uppskattad omväxling bidrar till att dess 

gamla fokus lever kvar (Åsén, 2006). 

  

Ännu en orsak till att vissa bildlärare har svårt för att förnya sig kan vara att bild 

till skillnad från många andra ämnen lider av ett sämre utbud av gemensamma 

läromedel. Skolverket (2006) redovisade i sin rapport Läromedlens roll i 

undervisningen. Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i 

bild, engelska och samhällskunskap att bildlärarna var minst nöjda med utbudet. 

Detta leder till att de istället framställer egna material inspirerade av bland annat 

internet, tidningar, reklam och aktuella händelser. 

 

Bildlärare är oftast ensamma som bildlärare i skolan, och endast drygt två av tio 

ingår i en ämnesgrupp (Skolverket, 2015). Omkring hälften av de lärarna som 

ingår i en ämnesgrupp uppger att de för samtal kring läraruppdraget i relation till 

läroplan och kursplan. Avsaknaden av sådana diskussioner kan vara en 

bidragande orsak till att ämnet stannar kvar i den gamla ämneskonceptionen. 

 

3.3 Föräldrar om betydelsen av ämneskunskaper 

 

Det finns lite statistik kring vad föräldrarna tycker om sina barns 

bildundervisning. Skolverket (2012) har dock vart tredje år sedan 1993 genomfört 

undersökningar vars syfte var att få kunskap om hur lärarna och eleverna uppfattar 

skolan. Fram till 2003 samt återigen 2012 tog man även vara på föräldrarnas 

åsikter. De frågor som ställs i undersökningarna berör bland annat skolmiljön, 

lärar-elevrelationer, etc. I rapporten från 2012 presenterade man även vilka ämnen 

föräldrarna tyckte var viktigast i skolan. Dessa resultat jämfördes med de man 

hade fått år 2003. 

 

Efter att ha jämfört svaren visade undersökningen att föräldrarna lade fortsatt stor 
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vikt på kärnämnena, det vill säga: svenska, engelska och matematik. År 2012 

ansåg föräldrarna att naturvetenskapliga ämnen (biologi, fysik, kemi, 

naturkunskap) var viktigare än vad svaren hade visat år 2003. De flesta ämnen 

tyckte man likadant om i båda undersökningarna, men tre ämnen hade förlorat 

värde i den senare; bild, musik och slöjd. Endast 31 procent av föräldrarna ansåg 

år 2012 att det var viktigt för eleverna att uppnå goda kunskaper och färdigheter 

inom bild (Skolverket, 2012). Dessa uppgifter stämmer överens med de resultat 

som presenterades i NÄU-13, där drygt 60 procent av bildlärarna uppger att 

ämnets status hos elevernas vårdnadshavare är ”ganska låg” eller ”mycket låg” 

(Skolverket, 2015, s 36). 

 

3.4 CKV1  

 

Forskning visar att den nederländska organisation som ansvarar för att utvärdera 

skolans verksamhet ger lite eller ingen uppmärksamhet till bildundervisningen 

och att det beror på brist på kompetens inom ämnet (Bamford, 2007). Detta har 

resulterat i att det finns ytterst få undersökningar som rör bildundervisningen som 

helhet. Däremot har kursen CKV1 varit under luppen ett flertal gånger.  

 

Folkert Haanstra (2004), lektor i konst och kultur, utförde efter kupongsystemets 

införande en empirisk studie för att få kunskap om huruvida det hade ökat 

deltagandet i kulturella aktiviteter. Studien visade att det till en början hade en 

effekt i form av ökat deltagande, men att den inte var långvarig; tre år efter 

införandet var konsumtionen av kultur tillbaka på sin ursprungliga nivå.  

    

Bamford presenterade i The Wow Factor (2006) en undersökning beställd av det 

nederländska ministeriet för utbildning, kultur och vetenskap. Undersökningens 

mål var att se om införandet av CKV1 hade någon påverkan på ungdomars 

kulturkonsumtion. Även denna gång visade resultaten att kursen inte hade 

resulterat i ökad aktivitet. 

    

Den senaste undersökningen av CKV1 utfördes 2010 av bland annat Haanstra, 

och dess syfte var att bedöma ifall en obligatorisk bildkurs skulle ha någon 

påverkan på elevernas attityd till kulturellt deltagande 2-6 år efter att ha avslutat 

kursen (Nagel, Damen & Haanstra, 2010). Undersökningen påbörjades i samband 

med att kursen introducerades i skolorna. Olyckligtvis visade resultaten även där 

att CKV1 varken hade positiv eller negativ effekt på elevernas syn. Den visade 

även att hur pass kulturellt aktiva föräldrarna var inte hade något påverkan på 

resultatet.  

 

3.5 Nederländska lärares tankar kring ämnets syfte 

 

Det råder delade meningar bland nederländska lärare angående vilket 
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bildundervisningens syfte har. Dessa sträcker sig från ”l’art pour l’art” (konst för 

konstens skull) och för att betona konstens vikt för samhällets sammanhållning 

(Bamford, 2007, s 33). Bilden nedan illustrerar ett diagram kring vad bildlärare i 

Nederländerna anser vara ämnets mål. 

 

 

Aims of arts education, diagram (Bamford, Netwerken en verbindingen: Arts and 

Cultural Education in the Netherlands, 2007:34). 

 

En klar majoritet av bildlärarna anser att experience (erfarenhet/upplevelse) är det 

centrala inom bildämnet. Vad ”erfarenhet” i detta sammanhang innebär 

förtydligas däremot inte, vilket lämnar utrymme för tolkning; å ena sidan skulle 

det kunna syfta på den erfarenhet eleverna införskaffar i det praktiska inom 

ämnet, å andra sidan skulle det kunna vara upplevelserna kopplade till det 

kulturella deltagandet. Det kan också röra sig om en blandning av de båda. 

Emotional development (emotionell utveckling) kan kopplas till det fokus på 

uttryck som råder inom ämnet. Detta ligger med sannolikhet även bakom 

motiveringarna expression/language (uttryck/språk) och identity (identitet). Att 

”konst är en del av livet” förekommer som motivering kan möjligtvis vara kopplat 

till den höga värderingen av kultur som råder i landet.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta stycke presenteras ramfaktorteorin som utgör undersökningens 

utgångspunkt. Inledningsvis förklaras övergripande vad teorin står för, sedan 

beskrivs dess framväxt och utveckling sedan 1960-talet, och slutligen varför den 

är relevant för undersökningen. 

 

4.1 Ramfaktorteorin 

 

Sammanfattningsvis kan ramfaktorteorin beskrivas som ett tankeverktyg inom 

skolvetenskap och pedagogik vars syfte är att hjälpa oss att förstå den process som 

undervisningen genomgår och hur denna styrs av diverse ”ramfaktorer” 

(Lundgren, 1972, s 12). Ramfaktorer är alltså de variabler som finns runt omkring 

oss och påverkar undervisningens utformning och resultat (Dahllöf, 1999). 

Christer Stensmo (2008), legitimerad psykolog och docent i pedagogik, talar om 

två kategorier av ramar; de yttre och de inre. De yttre ramarna kommer från 

statliga och kommunala beslut som rör bland annat styrdokumenten (läroplaner, 

kursplaner, skollagar, timplaner, etc.), juridik, ekonomi och ideologi. De inre 

ramarna bestäms mer lokalt inom kommun, skolorna och lärarlagen. Dessa ramar 

kan bland annat vara lärarnas kompetens, lokala timplaner, scheman och skolans 

budget. Två andra inre faktorer som skapar stor variation är eleverna själva och 

deras föräldrars sociala bakgrund samt värderingar. 

 

Ramfaktorteorin grundades under slutet av 1960-talet utav Urban Dahllöf, 

filosofie doktor och docent i pedagogisk psykologi. Den utvecklades då han under 

1960-talet granskade sin egen tidigare forskning kring gruppsammansättningar i 

undervisningssammanhang och upptäckte att det fanns överordnade ramar som 

påverkar villkoren för arbetet inom skolan. Han upptäckte alltså att det förekom 

faktorer som ramar in och ibland även begränsar processerna som sker i 

klassrummet. Det var denna upptäckt som lade grund för vad som senare kom att 

kallas det ramfaktorteoretiska tänkandet (Lundgren, 1994). Ramfaktorteorin 

presenterades sedan i Dahllöfs bok Skoldifferentiering och undervisningsförlopp 

från 1967. Med Dahllöf som handledare vidareutvecklade Ulf P Lundgren 

ramfaktorteorin fem år senare i sin avhandling Frame factors and the teaching 

process, där Dahllöfs tankar låg som grund (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 

  

Den tidiga ramfaktorteorin som Dahllöf inledningsvis presenterade 1967 fick 

namnet den enkla ramfaktorteorin och undersökte undervisningsinnehåll och 

resultat i förhållande till yttre faktorer såsom tid och gruppsammansättning 

(Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Den enkla ramfaktorteorin presenterar ett 

led som menar att dessa ramar påverkar undervisningsprocessen, som i sin tur 

påverkar undervisningens resultat (Lundgren, 1994) 

    



20 
 

Med tiden började man problematisera moment i ramfaktorteorin, vilket väckte ett 

antal frågor; varför uppstår dessa ramar? Varför dessa relationer mellan ramar och 

processer och dessa resultat? (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Genom att 

förena ramfaktorteorin med ett reproduktionsteoretiskt drag visade 

undersökningar under 1970-talet att skolan bidrog till reproducera sociala brister i 

samhället. Man började även spekulera kring att det torde finnas fler ramar än de 

fysiska, administrativa och juridiska som kan förklara vad som är genomförbart i 

klassrummet. Man började se på exempelvis traditioner, de medverkandes 

föreställningar och elevgruppens sociala sammanställning som potentiella 

faktorer. Detta ligger grund för den utvidgade ramfaktorteorin. 

    

Ramfaktorteorins mål var att uppmärksamma de faktorer som påverkar 

undervisningsprocessen, men detta ledde till variationerna inom dessa ramar 

hamnade utanför fokus; olika skol- och lärarkulturer, olika sätt att lägga upp 

undervisningen, etc. Med detta menas att trots att skolor följer samma ramverk 

tenderar de inre verksamheterna att skilja sig från varandra (Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999). Studier har visat att lärare ytterst sällan har läroplanen som 

referens i sina praktiska överväganden, utan istället är det lärarens erfarenheter 

som utgör grund för dessa (Hasselgren & Lindblad, 1985, Lindblad, 1990). 

    

Sedan det ramfaktorteoretiska tänkandet introducerades har man genom arbeten 

lyckats kartlägga vilken påverkan ramarna har på undervisningen (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999). I sitt artikelbidrag Det tidiga ramfaktorteoretiska 

tänkandet: En tillbakablick (1999) redovisar Dahllöf hur det ramfaktorteoretiska 

tänkandet har utvecklats och fått en bredare innebörd sedan det först 

introducerades (Dahllöf, 1999). Sverker Lindblad, professor i pedagogik vid 

Göteborgs universitet, tillsammans med Göran Linde och Lars Naeslund 

instämmer att ramfaktorteorin har utvecklats i takt med samhället och att idag 

finns det fler variabler som kan påverka undervisningsprocessen (Lindblad, Linde 

& Naeslund, 1999). 

 

Relevant för undersökningen och ramfaktorteorin är utbildningssociologen Basil 

Bernsteins teori om undervisningsprocessens klassifikation och inramning 

(Lindblad & Sahlström, 1999). På följande sätt beskrivs klassifikation: 

Klassifikation refererar till relationer mellan kategorier. Begreppet behandlar 

avgränsningar mellan olika diskurser, specialiteter, akademiska discipliner, 

med mera. (Lindblad & Sahlström, 1999, s 77) 

En klassifikation kan antingen vara stark eller svag. Vidare beskrivs ett exempel 

på detta inom skolan: 

Läroplanskoder med stark klassifikation bygger på avgränsade ämnen och 

ämnesinstitutioner. En övergång från stark till svag klassifikation är en 

förändring i riktning mot integrerade ämnen eller ämnesgrupper. (Lindblad 

& Sahlström, 1999, s 77) 
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Inramning handlar om vem som kontrollerar vad (Bernstein, i Lindblad & 

Sahlström, 1999). Det som kontrolleras i detta sammanhang är aspekter såsom 

undervisningens hastighet, dess innehåll och bedömningskriterier samt den sociala 

grunden för kommunikationen. Liksom klassifikation kan inramningen vara 

antingen stark eller svag; vid stark inramning är det undervisaren som har kontroll 

över dessa aspekter, medan en svag inramning innebär att den undervisade, alltså 

eleven, har kontroll (Lindblad & Sahlström, 1999). 

Ramfaktorteorin är relevant för denna undersökning då de ramar som påverkar 

bildundervisningens utformning i sin tur påverkar hur eleverna ser på ämnet. 

Åsén, tillsammans med Sten Pettersson, nämner i boken Bildundervisningen och 

det pedagogiska rummet: Traditioner, föreställningar och undervisningsprocess 

inom skolämnet teckning/bild i grundskolan (1989) bland annat hur traditioner och 

föreställningar inom skolämnen hör ihop samt hur de kan påverka hur 

undervisningen utformas. De förklarar att ett ämnes traditioner grundas i den 

konception som präglat ämnet under en längre tid. I bakgrundskapitlet kunde vi se 

att bild länge har varit ett ämne med stark klassifikation, tydligt avgränsat från 

resten av skolans verksamhet som under en längre period huvudsakligen sågs som 

praktisk-estetiskt (Åsén, 2006). Lärarna gestaltar i viss mån dessa föreställningar 

och överför dem till de medverkande genom undervisningens utformning. 

  

Även eleverna för med sig föreställningar med grund i deras bakgrund och 

erfarenheter (Pettersson & Åsén, 1989). Exempelvis kan bildundervisningen i 

lägre åldrar påverka de förväntningar eleverna har på ämnets innehåll och dess 

syfte i grundskolans senare år. Litteraturgenomgången visade dessutom att 

elevernas förväntningar till stor del påverkade hur lärarna planerade ämnets 

upplägg (Åsén, 2006). Detta stora elevinflytande tyder på att bild är ett ämne med 

svag inramning. 

Det är med ramfaktorteorin som teoriperspektiv som undersökningens resultat 

kommer att analyseras för att få kunskap om de faktorer som påverkar elevernas 

syn på bildundervisningen. 
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5. Metod 
 

Nedan presenteras mitt val av metod för att få svar på studiens frågeställningar. 

Inledningsvis beskrivs och motiveras den valda metoden för denna undersökning, 

följt av en beskrivning av urvalet. Sedan presenteras en beskrivning av hur 

undersökningen genomfördes och motivering av hur det insamlade materialet 

bearbetats. Avslutningsvis presenteras de forskningsetiska principerna samt en 

metoddiskussion. 

 

5.1 Kvalitativa fokusgruppsintervjuer 
 

I Den kvalitativa forskningsintervjun (2014) beskriver pedagogen Steinar Kvale 

och psykologen Svend Brinkmann intervjun i forskningssyfte som ett 

professionellt samtal som bygger på och omfattar den intervjuades vardagsvärld. I 

dessa samtal skapas kunskap och personer utbyter åsikter med varandra. 

Diskussionsledaren styr intervjun åt rätt håll för att uppnå de uppsatta målen. 

Välformulerade och genomtänkta frågeställningar samt att medverkande parter 

kan agera goda lyssnare är essentiella för denna metods framgång. Eftersom syftet 

med undersökningen är att få en utvecklad bild av elevernas syn och uppfattningar 

om bildundervisningen anses en kvalitativ metodansats vara den mest passande. 

Eftersom avsikten även är att få så mycket empiri som möjligt övervägdes 

gruppintervjuer antingen i klass eller i fokusgrupper. Klassintervjuer skulle 

resultera i en större mängd empiri men är även svårare att styra och risken för 

irrelevanta data bli högre. Därför anser jag fokusgruppsintervjuer det rätta 

tillvägagångssättet i denna studie. Dessa intervjuer kommer jag att utföra på egen 

hand med endast en mobiltelefon för inspelning som hjälp. Detta för att göra 

informanterna rättvisa och för att vara korrekt i redovisningen av resultatet. 

 

Victoria Wibeck, biträdande professor på Linköpings Universitet, förklarar i sin 

bok Fokusgrupper (2010) att fokusgruppsintervjuer huvudsakligen använts i 

marknadsförningssektorn, men med tiden har man även funnit dem användbara 

inom samhällsvetenskaplig forskning. På följande sätt beskriver hon metoden: 

Att arbeta med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor 

som under en begränsad tid får diskutera ett givet ämne med varandra. 

Gruppen leds av en samtalsledare – moderator – som initierar diskussionen 

och introducerar nya aspekter av ämnet i den mån det behövs. Moderatorn är 

emellertid ingen traditionell intervjuare, utan målet med fokusgruppen är att 

gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra. (Wibeck, 2010, s 147)
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Enligt Mirzet Tursunovic (2002), doktorand vid Sociologiska institutionen på 

Göteborgs universitet, kan fokusgruppsintervjuer bidra i att tolka och fördjupa 

kunskap av såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar (Tursunovic, 2002). 

En fokusgruppsintervju kan utföras i grupper av olika storlekar och går ut på att 

samla data genom deltagarnas gruppdiskussioner om ett ämne givet av 

diskussionsledaren. 

 

De frågor som kommer att ställas under intervjuerna (se bilaga 2 & 3) är delvis 

inspirerade av de enkätfrågor som användes i Skolverkets (2015) nationella 

ämnesutvärdering av bild, musik och slöjd. Kvale förklarar dock att om en 

intervjus syfte är att förvärva den intervjuades spontana beskrivningar av den 

levda världen, bör intervjuproceduren utföras så spontant som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Därför har jag valt att utföra intervjuerna på ett 

semistrukturerat vis. Det betyder att, trots att jag har förberedda frågor, kommer 

tillåta mig glida ifrån dessa och ställa följdfrågor utifrån de intervjuades svar. 

 

5.2 Urval 
 

De som kommer att representera de svenska elevernas synpunkter är elever i 

årskurs 9 på två högstadieskolor. Anledningen till att jag endast valt svenska 

elever i årskurs 9 är för att de är de äldsta och (troligtvis) de mognaste i 

grundskolan, och därför skulle intervjuerna bli mest framgångsrika. 

    

Nederländerna följer ett annat system där högstadiet och gymnasiet utgör en 

enhet. De som kommer att representera de nederländska elevernas uppfattningar 

är elever på ett VWO-gymnasium där 80 procent av undervisningen utförs på 

engelska. Eftersom vi har möjligheten att använda engelskan som gemensamt 

språk har jag valt att utföra mina nederländska intervjuer på denna skola. De 

elever som kommer att intervjuas på skolan är i åldrarna 15 till 17, vilket beror 

dels på hur bekväma eleverna känner sig i att delta i en intervju på engelska, dels 

att rektorn på skolan är den som arrangerar intervjuerna. Sammanlagt kommer sju 

svenska och åtta nederländska elever att intervjuas. 

 

5.3 Genomförande 

 

Efter att ha formulerat ett övergripande syfte och frågeställningar för studien tog 

jag kontakt med rektorn på den nederländska skolan. Under några dagars 

mailkontakt presenterades syftet med undersökningen och vilken metod jag avser 

använda. Där kommer två grupper bestående av fyra elever att intervjuas.  

    

De svenska intervjuerna kommer att genomföras strax efter hemresan till Sverige. 

Där har jag fått kontakt med bildlärare på två norrländska skolor via mail och 

upplyst dem om syftet med undersökningen. De har i sin tur tagit kontakt med 
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skolornas rektorer, och efter ett tags övervägande fick jag klartecken för att 

komma på besök. På den ena skolan, som vi kan kalla Norrlandsskola 1, kommer 

jag att intervjua fyra elever. På den andra, Norrlandsskola 2, kommer jag på grund 

av elevernas schema endast intervjua tre.  

 

5.4 Bearbetning av intervjuerna 

 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet stötte jag på ett dilemma; bör 

intervjuerna med de nederländska eleverna transkriberas precis som de 

genomfördes, alltså på engelska, eller bör de översättas till svenska. 

    

Å ena sidan ansåg jag att intervjuerna skulle återges precis som de var, å andra 

sidan var elevernas språkanvändning inte felfri, vilket inte är konstigt då 

engelskan inte är deras modersmål. Mitt mål var att så gott som möjligt presentera 

vad eleverna hade att säga, och efter att ha vägt för- och nackdelar med 

översättning mot varandra drog jag slutsatsen att det mest givande skulle vara att 

översätta intervjuerna till svenska, inklusive svenska talspråk. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att transkribering inte är enkelt, utan är en process där 

tolkning förekommer. I och med att jag befann mig i samma rum som deltagarna 

under intervjun kände jag mig trygg i transkriberingen eftersom jag anser att jag 

förstått deras poäng genom att uppmärksamma deras kroppsspråk och andra 

förklaringar som kan vara svåra att återge i skrift. Ett exempel på hur intervjuerna 

har transkriberats och översatts hittas i bilaga 4. 

Det förekom även att de nederländska talade om ”to draw”, vilket på svenska kan 

översättas till antingen ”att teckna” eller ”att rita”. Eftersom det var vanligare att 

de svenska eleverna talade om ”att rita” valde jag att översätta till detta. 

 

5.5 Forskningsetiska principer  

 

Under hela forskningsprocessen har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning följts. Riktlinjernas huvudsakliga 

syfte är att skydda individen från skada och kränkning i forskningssammanhang 

och kan sammanfattas i form av fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 

informationskravet skall samtliga deltagare informeras om vilken uppgift de har i 

undersökningen och deras rättigheter. Samtliga lärare och deltagande elever fick 

en förklaring av undersökningens syfte, att medverkandet var helt frivilligt och att 

de hade full rätt till att avbryta denna om så önskas. Samtyckeskravet innebär att 

alla deltagare i undersökningen måste lämna sitt samtycke. I de fall där de som 

undersöks är under 15 behövs målsmans tillstånd. För att intressera informanter 

presenterade jag mig i klassrummet och berättade vad studien ämnade att 

undersöka. Därefter fick de som kände sig manade att delta frivilligt följa med 
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mig till ett avskilt rum där intervjuerna ägde rum. Då deltagarna har all rätt till att 

närsomhelst avbryta sin medverkan anser Vetenskapsrådet (2002) att jag som 

utför studien har möjligheten att försöka motivera dem (utan påtryck) till att 

slutföra denna. Detta gjorde jag genom att under intervjun bjuda på fika och 

försöka skapa en avslappnad stämning. Enligt konfidentialitetskravet skall all 

information om deltagarna vara i den mån det går vara sekretessbelagda. De 

åsikter som har vädrats under intervjuerna har spelats in och dessa är privata samt 

skall betraktas som personuppgifter. Dessa ljudupptagningar finns lagrade på en 

dator som ingen annan än jag har tillgång till. För högsta möjliga sekretess har 

deltagarna och skolorna fått fingerade namn. Nyttjandekravet står helt enkelt för 

att de uppgifter som har samlats får endast användas för studiens ändamål och 

ingenting annat. 

 

5.6 Metoddiskussion 

 

Forskningsintervjuer kan genomföras på andra sätt än så som jag valde att göra. 

En möjlighet är att, förutom ha en diskussionsledare, även ha en assistent. 

Anledningen till att man har en assistent är för att ha en backup som antecknar 

och sammanfattar det deltagarna säger och hur de beter sig under intervjuerna ifall 

tekniken inte skulle fungera. Mitt val att utföra dessa på egen hand stöttas utav ett 

citat av Wibeck: 

Just detta, att det finns en person närvarande som bara observerar och 

antecknar, kan uppfattas som ett hot av gruppmedlemmarna, eftersom de inte 

vet vad personen tycker och tänker eller vad han/hon skriver i sitt 

anteckningsblock. Känslan av att vara iakttagen kan hämma människor i en 

diskussion. (Wibeck, 2010, s 90) 

Fokusgruppsintervjuer (eller gruppintervjuer i allmänhet) är dock inte utan 

nackdelar; intervjuarens personliga erfarenheter och fördomar formar 

utgångspunkter under intervjun och blir analyserade direkt. Intervjuaren måste 

lägga sina fördomar åt sidan och vara självkritisk för att inte forma intervjun för 

sitt eget budskaps skull (Kvale & Brinkmann, 2014).  

    

Ännu ett problem som kan uppstå vid gruppintervjuer är att de just genomförs i 

grupp, och på grund av exempelvis grupptryck kan gruppdeltagarna vara rädda för 

att uttrycka sin åsikt i rädsla av att den övriga gruppen ska fördöma dem eller 

ifrågasätta deras personliga åsikter. Dominanta deltagare kan även ta mycket plats 

och därför begränsa det utrymme resten av gruppen får i samtalet.  

    

Rektorn på den nederländska skolan fick som uppgift att slumpartat välja ut 

deltagare för intervjuerna. Några av de medverkande nederländska eleverna 

visade sig vara något äldre än de svenska, vilket resulterade i vissa mognare 

resonemang från de nederländska informanterna. Undersökningens syfte är dock 

att få kunskap om elevers föreställningar bildundervisningen, vilket gör att dessa 
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resonemang fortfarande är relevanta. 

 

I en studie är det även viktigt att man reflekterar över undersökningens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet, det vill säga huruvida man faktiskt undersöker 

det man har avsikt för, om resultaten är tillförlitliga och om de går att 

generalisera. Angående denna studie kan man direkt fastslå att den inte är 

generaliserbar, då den endast behandlar femton elevers åsikter. Däremot ger det 

en liten inblick i hur elever kan tänkas uppfatta undervisningen. 

 

Validitet och reliabilitet är dock svårare att mäta i en kvalitativ studie, då den som 

genomför undersökningen agerar både mätinstrument och tolkar resultatet 

(Larsson, 2005).  Eftersom en kvalitativ studie egentligen avser att beskriva ett 

fenomen och inte genomföra en mätning, till skillnad från i en kvantitativ studie, 

är det svårare att kontrollera huruvida man faktiskt undersöker det man har avsett 

(Carlsson, i Larsson, 2005). Det jag som utför studien kan göra för att sträva efter 

validitet och reliabilitet är att följa undersökningens syfte och dess 

frågeställningar, och genom att bekräfta att de blivit besvarade samt ge en bild av 

informanternas uppfattningar får jag en bild av hur tillförlitlig studien är. 

Ytterligare något jag måste reflektera över är vilken påverkan jag som 

mätinstrument kan ha på resultatet. Personlig erfarenhet har lett till en 

förförståelse om bild som ett kul ämne och en chans till att koppla av, vilket kan 

komma till uttryck i undersökningen.  
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6. Resultat 
 

I följande kapitel presenteras empirin som samlats in under intervjuerna. Totalt 

har 15 elever intervjuats, och dessa har fördelats så jämnt som möjligt i fyra olika 

grupper. Ambitionen har varit att ge samtliga grupper lika mycket plats i denna 

presentation, men i och med att grupperna hade olika mycket att säga kring de 

frågor som ställdes har detta varit svårt. Detta har resulterat i att vissa grupper, 

och i några fall enskilda elever, har tagit mer plats än andra i 

resultatredovisningen. Med detta i åtanke försäkras läsaren att materialet har 

bearbetats så rättvist som möjligt.  

 

I uppställningen nedan presenteras gruppernas sammansättningar. 

Norrlandsskola 1 (samtliga 15 år) Nederländsk skola (samtliga 16 år) 

Cecilia, Filip, Robin och Sara Maaike, Rogier, Susan och Tom 

Norrlandsskola 2 (samtliga 15 år) Nederländsk skola (15-17 år) 

Alexander, Claes och Viktor Dominique, Isabelle, Marloes och 

Sander 

 

 

6.1 Den skriftliga framställningen 

 

I och med att det kan vara svårt att fullt återge hur intervjuerna utspelat sig har 

exempelvis då ett ord i en utsago har varit betonat understrukits för bättre 

förståelse. 

 

6.2 Informanterna om hur de uppfattar bildundervisningen 

 

Detta avsnitts syfte är att besvara undersökningens första forskningsfråga, alltså 

hur eleverna uppfattar bildundervisningen. 

 

6.2.1 Nederländska elevers svar 

 

För att få förståelse kring hur eleverna uppfattar ämnet inleddes samtliga 

intervjuer med att fråga vad bild är för dem. På följande sätt svarade en av de 

nederländska eleverna: 

Rogier: För mig personligen är det, typ, en kombination. För det är en paus 

där man kan slappna av från de seriösa lektionerna där man måste lära sig 

saker, och du kan bara låta tankarna flyga iväg. Man behöver bara fokusera 

på en grej istället för allt annat de vill att du ska uppmärksamma, och… det 

är helt enkelt mer fritt, tycker jag. 
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Enligt Rogier kan bildämnet beskrivas som ett avbrott från skolans mer 

”krävande” ämnen eftersom det kräver mindre ansträngning. Hans utsago kan 

även tolkas som att man i bild, till skillnad från i andra ämnen, inte behöver inte 

lära sig något. Rogier menade även att ämnet är ”fritt” på ett sätt som antydde att 

det ses som fritt från krav. De övriga deltagarna i gruppen – Tom, Susan och 

Maaike – instämde i överlag med denna beskrivning. Susan förklarade att under 

deras bildlektioner ägnar man huvudsakligen tid till praktiska aktiviteter, och att 

därför är ”tänkande” inte särskilt nödvändigt. 

    

Att gruppen instämde i Rogiers beskrivande av bild som en paus och mindre 

seriöst ämne kanske ger ett allmänt negativt första intryck av hur de nederländska 

eleverna ser på bild. Tom flikade dock in att för honom är bildlektionen en ”chans 

att uttrycka sin kreativitet”, något som han menade är begränsat i andra ämnen. 

Även andra nederländska elever delade denna åsikt: 

Marloes: Tja, jag tycker att… typ, i nästan alla andra ämnen i skolan måste 

man tänka logiskt… och bild är, typ, en av dom där man inte behöver tänka 

logiskt. Följ bara dina känslor. Så det är en typ av paus också, men… mer 

mentalt. 

Isabelle: Man får chansen att uttrycka sin kreativitet på sätt man inte kan i 

andra ämnen, för de brukar vara mer akademiska och så… men bild handlar 

mest om en själv, hur man upplever det, och hur man vill uttrycka det. 

Marloes och Isabelle från den andra fokusgruppen beskrev inledningsvis 

bildämnet som en sorts paus från andra ämnen, men liksom Tom såg chansen att 

arbeta kreativt som dess styrka. De berättade att de ser bildlektionerna som en 

stund där det logiska tänkandet inte är nödvändig, och att allt är möjligt. Isabelle 

lyfte även ett personligt värde i ämnet, då man i bild kan jobba med sina känslor 

och sig själv som person. 

    

Marloes, Isabelle, Dominique och Sander berättade att när de var yngre ägnade de 

sig mer åt bildrelaterade aktiviteter. De menade dock att med tiden har 

motivationen för att sysselsätta sig med sådant gått förlorad. Delvis berodde det 

på att de med åren skaffat sig nya hobbys, men vid frågan om det fanns andra 

faktorer som påverkar talade de än en gång om det ”logiska tänkandet” som 

eleverna ansåg genomsyra resten av skolans undervisning: 

Intervjuare: Finns det någon annan anledning till att man ”tappar” 

motivationen?  

Marloes: För att allt är så logiskt, typ… man ska helt enkelt veta att ett plus 

ett är två. Man ska inte tro att ett plus ett skulle kunna vara tre, bara ”för att”. 

Nej, ett plus ett är endast två… och om man repeterar det i flera år fastnar 

det på hjärnan, och man kanske förlorar kreativitet.  
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Samtliga nederländska elever var överens om att de övriga ämnenas möjligheter 

till eget tänkande och fri tolkning är begränsade. Det är därför enligt dem bra med 

ett ämne som bild i skolan även om det inte är, som de uttryckte det, ett särskilt 

”seriöst” ämne. Vid frågan om de tyckte bild är kul svarade eleverna med ett 

enhetligt ”ja”. 

    

Kreativitet var ett ständigt återkommande begrepp under intervjuerna, och många 

ansåg att det är en av de främsta färdigheterna man fick träna inom bild. När 

gruppen tillfrågades varför de tror att man har bild i skolan (mer om detta senare) 

förklarade Tom att kreativitet är nödvändigt inom samhället, oavsett 

sysselsättning, och att det viktigaste ämnet i skolan för att utveckla sin kreativitet 

är just bild.  Grupperna fick frågan om huruvida de anser att bildämnet är viktigt 

eller inte: 

Dominique: Jag tror att det är värdefullt för vissa, men för andra är det inte 

så viktigt. För vissa är det antingen för att de vill jobba med det i framtiden 

eller bara ”för att”.  

Isabelle: Ja, man kan ju fråga samma sak om, typ, biologi. Är det viktigt? Ja, 

vissa tycker det för att det vill hålla på med det i framtiden, och vissa bryr 

sig inte alls.  

Intervjuare: Är biologi och bild lika värda?  

Dominique: Nej… bild har man inte lika mycket, och mer vikt lades på 

ämnen som biologi. Så inte riktigt.  

Dominique berättade att hon tror att ämnet endast är viktigt för en del av eleverna, 

huvudsakligen beroende på om de har tänkt jobba med det i framtiden. Isabelle 

ansåg att frågan skulle få samma svar oavsett ämne, och i detta fall nämnde hon 

biologi. Vid första anblick verkade det som att hon ansåg att ämnena är lika värda, 

då ett ämnes relevans helt enkelt beror på elevens framtidsplaner. Men vid frågan 

om de anser att ämnena är lika värda förklarade Dominique att så är inte fallet, 

och grundade det bland annat i det faktum att bild har färre timmar per vecka. 

    

Även Rogier ansåg till stor del att ett ämnes relevans ligger i om man tänker ägna 

sig åt någonting relaterat till det i framtiden. Själv trodde han inte att han kommer 

att sysselsätta sig med något sådant i framtiden, men förklarade att det helt enkelt 

beror på att det inte är hans starka sida. Trots hans tidigare, indirekta uttalande om 

bild som ett ”oseriöst” ämne ansåg han att bild är viktigt: 

Intervjuare: Tycker ni att det är viktigt att ha bild? 

Rogier: Jag tycker det. För många elever är det ett sätt att öppna sina sinnen 

och slappna av lite fastän man jobbar och känner sig produktiv. […]  

 

6.2.2 Svenska elevers svar 

 
Liksom de nederländska eleverna fick de svenska frågan om vad bild är för dem: 
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Cecilia: Jag uttrycker väl, typ, känslor i bild. 

Intervjuare: Det är alltså en chans för dig att uttrycka dig bildmässigt? 

Robin: Ja men så är det ju, man får uttrycka sig genom bild. Men då jag 

tänker bild, tänker jag inte såhär, bara, rita och sånt där… då tänker jag 

också såhär, lera och... skapa! 

Intervjuare: Du tänker ”skapa” alltså. 

Robin: Ja. 

Filip: Jag ser det bara som en chans att verkligen bara göra det roligaste jag 

kan, istället för att bara göra nån himla fågel så gör jag en jävla 

pokemonboll.  

Intervjuare: Vad finns det för andra tolkningar av bild? 

Filip: En chill lektion, skulle jag säga. 

För eleven Cecilia från Norrlandsskola 1 är bild en chans att uttrycka känslor. 

Robin instämde med detta, men tillade också att bild för honom är inte endast att 

”rita”, utan även andra skapande aktiviteter. Detta sade han på ett sätt som 

antydde att de flesta skulle ha svarat just ”rita”. Filip hade en avslappnad attityd 

till bildämnet. Han beskrev det som en ”chill”, alltså avslappnad, stund där det till 

synes inte finns några regler och man gör sitt bästa för att ha roligt.  

    

Under intervjun med denna grupp talades det frekvent om bild som ett ämne där 

man gör, snarare än lär sig. Detta kändes igen från en av de nederländska 

intervjuerna. När de frågades om det finns andra sätt att beskriva bild förutom 

”känslor” och ”skapa” svarade de ”självporträtt”, ”skuggor” och ”kladdkritor”. En 

senare kommentar om betyg i ämnet styrkte intrycket av att eleverna anser att man 

inte nödvändigtvis behöver lära sig bild: 

Filip: Det är som inte samma krav typ i NO, svenska och sånt där. 

Cecilia: I NO är det som ändå ”du ska klara det här”, och i bild är det 

liksom, ”du ska göra det här”, typ. Och då har du betyg. 

Även eleverna Alexander, Viktor och Claes från Norrlandsskola 2 beskrev 

tillsammans bild som ett avslappnat ämne, då det enligt dem inte är ”strikt” och 

att det inte finns några rätt eller fel. De tillfrågades om huruvida de tyckte ämnet 

är kul eller viktigt, eller både och. Det var rätt tydligt att de ansåg ämnet vara kul, 

men huruvida de tyckte att det är viktigt var något oklart: 

Viktor: Ja, jag tycker det är kul. Jag... men jag tycker det är ganska viktigt 

att man får... som han sa, göra lite vad man vill och vara lite kreativ sådär i 

vissa ämnen också, så att det inte bara är ”nu har du rätt” eller ”nu har du 

fel”, men att man får tänka lite själv. Men jag vet inte om jag skulle säga att 

det är typ lika viktigt som... 

Alexander: Alla andra ämnen. 

Viktor: Ja, eller typ, som... ja, svenska eller matematik som man använder 

lite mer i vardagen. 
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Viktor berättade inledningsvis att det är viktigt med de möjligheter bildämnet 

erbjuder då han saknade att kunna vara kreativ och tänka på egen hand i andra 

ämnen. Han avslutade dock med att uttrycka tvivel angående om man verkligen 

kan kalla det ”viktigt” i relation till andra ämnen, vilket Alexander instämde i. När 

de fick frågan om varför bild inte är lika viktigt som svenska eller matematik 

svarade Viktor att det beror på att man inte använder sina bildkunskaper lika ofta 

under en dag. Han fyllde i med att han i överhuvudtaget inte kunde komma ihåg 

senast han satte sig ned för att rita, eftersom det enligt honom är något man endast 

gör då man är yngre. 

    

Gruppen tyckte alltså att bild är kul, men Alexander ansåg att det inte kan klassas 

som lika viktigt som alla andra ämnen, och enligt Viktor avgörs ett ämnes 

relevans av hur pass ofta man använder de kunskaper man skaffar sig i det under 

en dag. Även eleverna på Norrlandsskola 1 berättade att de tycker att ämnet är 

roligt. Vidare tillfrågades eleverna om de även tyckte att det är viktigt: 

Robin: Det är ju som kul ändå, för man, såhär... man får ju uttrycka sig hur 

man vill liksom. Men viktigt är det väl inte... 

Cecilia: För vissa är det ju det. 

Robin: Jo för vissa är det ju så. Men om man tänker att man ska in i 

arbetslivet och bara... ”kan du rita en cirkel? Nä, då får du inte jobbet.” Då 

känner man såhär, är det så jävla viktigt? 

Filip: Det beror på vad man ska gå. Om man ska bli artist6 eller såhär... 

illustrator. Om man ska vara det, ja då är ju bild ett viktigt ämne. 

Robin: Då är det ju självklart viktigt. Men om man ska bli, ja, något annat... 

Elevernas åsikt var att bildämnet och det man lär sig i det kan vara viktigt, men att 

det fullständigt beror på vad man har tänkt göra i framtiden. Svaren ledde till 

frågan om eleverna tyckte att det skulle vara möjligt att vara utan bild i skolan. 

Filip berättade att han skulle kunna vara utan ämnet utan att det skulle påverka 

honom på något sätt. Däremot svarade Cecilia bekymrat att det skulle vara tråkigt 

att endast ha de ”vanliga” ämnena, och fick medhåll från Robin. Hon lyfte upp det 

faktum att för dem är bildlektionen en chans att få agera ut sin kreativitet, och 

utan bild skulle de gå miste om den. Gruppen på Norrlandsskola 2 fick samma 

fråga: 

Intervjuare: Är det viktigt att ha det i skolan eller är det något man kan 

undvara? 

Viktor: Jag tror inte att det skulle direkt... förstöra elevens framtid om man 

inte hade bild. Jag menar, det är ju bra att man har det, för vissa har kanske 

hittat en passion för det, och det är ju bra. Men jag tror inte direkt att det 

skulle, alltså... minska mina odds att få ett bra jobb om vi inte hade bild. 

                                                           
6 Troligtvis menades ”arkitekt” eller ”konstnär”. 
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Viktor trodde inte att avsaknaden av bild skulle ha någon större påverkan på 

eleverna, förutom de som har det som intresse. Hans kamrater instämde även i 

åsikten att huruvida man har goda bildkunskaper troligtvis inte skulle påverka 

hans chanser att få ett ”bra” jobb i framtiden, och därför är ämnet inte särskilt 

viktigt. 

6.2.3 Sammanfattning av hur informanterna uppfattar 

bildundervisningen 

 

Samtliga intervjuer inleddes med att ge eleverna chansen att förklara vad bild är 

för dem. Alla elever, svenska som nederländska, kunde instämma i att ämnet är 

kul och avkopplande. Däremot ansåg en klar majoritet att bild överlag inte är 

viktigt, utan det beror på om man tänker arbeta med det i framtiden. Majoriteten 

ställde även bild mot andra ämnen, och i jämförelse med dessa ansågs bild vara en 

paus. Utav alla informanter var det var endast två nederländska elever som tydligt 

menade att ämnet är viktigt, och de motiveringar som gavs var bland annat att det 

helt enkelt behövs i samhället samt att eleverna mår bra utav det eftersom de kan 

vara produktiva samtidigt som de är känner sig avkopplade.  

 

Trots att eleverna i allmänhet inte värderade ämnet högt kunde det nämna några 

styrkor i det, exempelvis möjligheten att utveckla sin kreativitet. De nederländska 

eleverna talade om att man i de flesta ämnen måste tänka logiskt, vilket kan ha en 

skadlig verkan på kreativiteten, och därför tyckte de att bild kan vara nyttigt. 

Ingen av de svenska informanterna uttryckte någon oro för att andra ämnen har en 

dålig inverkan på kreativiteten, utan de såg mest bildlektionerna som en chans att 

göra det roligaste de kan. 

 

6.3 Informanterna om vad de uppskattar i bildundervisningen 

 

I detta avsnitt undersöks vilka aspekter inom bild eleverna uppskattar mest. Syftet 

med detta är att se hur bildundervisningarnas utformning påverkar elevernas 

preferenser.  

 

6.3.1 Nederländska elevers svar 

Efter att ha tagit del av vad bild är för eleverna fick de frågan om vad de 

uppskattar mest med bildundervisningen: 

Dominique: Jag gillar bara att… rita. Jag tycker inte att jag uttrycker särskilt 

många känslor på bilden. Jag tycker nog bara om aktiviteten.  

Marloes: Folk tycker inte att något är konstigt, vad man än gör. De 

uppskattar det bara och respekterar det för vad det är, och det gillar jag.  
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Dominique berättade att det hon gillar mest med bildämnet var det praktiska 

arbetet, eller ”ritandet” som hon själv uttryckte det. Enligt hennes kamrat Marloes 

finns det varken rätt eller fel i ämnet, att oavsett vilka vägar man tar och hur man 

väljer att lösa problem kommer folk ändå att uppskatta det man gjort. Det var 

detta Marloes uppskattade mest med bild, och Isabelle samt Sander nickade 

instämmande. Fortsättningsvis jämförde hon bild med andra ”mer akademiska” 

ämnen, som hon kallade dem; i bild finns det enligt henne flera svar, medan de 

andra alltid leder till ett och samma, något som även Rogier värderade högt i bild: 

Rogier: För mig personligen är det att jag kan rita vad jag vill, och sen i 

slutändan kan jag se mitt färdiga arbete och mina förbättringar. Det är helt 

enkelt väldigt tillfredställande för mig. För jag känner att jag har gjort det 

här, och det ser bra ut, istället för ”wow jag följde dessa riktlinjer och jag 

kom fram till den här slutsatsen”, typ.  

Susan: Ja, precis. Det är då man får chansen att förbättra sitt ritande, för 

resten av veckan har man inte riktigt tid till det. Jag har åtminstone inte tid 

att gör det på min fritid… Och jag tycker om att göra det. 

Resultatet av den egna processen och det självständiga tänkandet ger honom en 

känsla av stolthet som han menade att han inte känner i andra fall. Susan 

uppskattade också chansen att kunna förbättra sina praktiska kunskaper, något hon 

annars inte har tid med. När Tom berättade om vad han uppskattar mest med bild 

talade han om en känsla av frihet; trots att man har bestämda uppgifter tyckte han 

inte att man kan påstå att det finns några verkliga ”riktlinjer” i ämnet, eftersom 

man har möjligheterna att bearbeta dem på ett personligt vis. Liksom Rogier blir 

han glad av att se sitt slutresultat. Rogier avslutade med att dela med sig av ännu 

en sak som han uppskattar med bild: 

Rogier: Ja. Jag tror också att det är för att det är inte som att man behöver 

vara tyst medan man jobbar, så… man kan ha kul med sina klasskompisar 

och jobba på samma gång. Men det är också mest roligt att jobba för man 

kan göra vad man vill vilket gör det mindre strikt, och bättre. 

Under bildlektionen tillåts eleverna att samtala med varandra. De tillfrågades om 

de inte är tillåtna att vara sociala under andra lektioner, vilket de förklarade att de 

inte är. De förklarade att i andra lektioner, exempelvis i matematik, kan man inte 

fokusera om folk sitter och pratar. Än en gång talade eleverna om bild som ett 

ämne där man inte behöver tänka.  

6.3.2 Svenska elevers svar 

 

När eleverna från Norrlandsskola 1 tillfrågades om vad de uppskattar mest i bild 

gavs inledningsvis följande svar: 
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Robin: Ja, inte då skuggor. 

Filip: Att man kan kolla tillbaka på det man har gjort. 

Robin: Eller hur! 

Cecilia: Att se hur man har utvecklats. Också att få kunna uttrycka sig. 

Sara: Ja, och det är ganska fritt. 

Robin: Alltså, jo, att man får tolka en uppgift som man vill. 

Filip: Inga krav. 

Robin svarade först skämtsamt att han definitivt inte uppskattar att arbeta med 

skuggor, ett uttalande som blev ett slags mantra som gruppen upprepade ett flertal 

gånger under intervjun. Sedan instämde dock han och resten av gruppen med Filip 

som berättade att det bästa med bild för honom är att man kan se tillbaka på sina 

gamla arbeten och se hur man har förbättrats. Sara, som under större delen av 

intervjun hade varit passiv, nämnde att det bästa med ämnet är att det är ”fritt”. 

Robin förtydligade att ”fritt” i detta sammanhang hade en positiv innebörd, då det 

som menades var att man har möjligheten att tolka en av läraren given uppgift på 

valfritt sätt.  

    

Filips talade om bild som ett ämne där det inte ställs några krav på eleven. Detta 

följdes upp med frågan om det verkligen kunde stämma, och han förklarade att 

någon sorts krav visserligen finns, och Cecilia hjälpte honom med att beskriva 

dem som ”mer öppna” krav. Filip fortsatte: 

Filip: Det är inte som bara... ”du måste inte måla det här, utan du måste bara 

måla någonting.” Det kan vara vad fan som helst. Det är inte som i NO där 

du måste lära dig om kemiska bindningar, men du kan inte bara byta ämne 

och bestämma dig för att läsa biologi och om kroppen, det går ju inte. 

Cecilia: Utan där får du ju lära dig bestämda grejer, medan i bild är det 

liksom... man utvecklas på det man tycker är kul. 

Förutom att kunna se tillbaka på gamla arbeten uppskattade Filip även att 

bildlektionen innefattar mer variation än en lektion i andra ämnen. Han sade att 

om man ska lära sig, i detta exempel kemiska bindningar, så är det just det och 

endast det man får göra. Men i bild, berättade han, kan man välja bland flertalet 

verktyg och tekniker, vilket hade lett till att ämnet ansågs ”kravlöst”. Detta var 

dock något även Cecilia uppskattade, eftersom hon kan genomföra uppgifterna på 

det sätt hon föredrar och utvecklas inom det området. Liksom eleverna på 

Norrlandsskola 1 verkade Norrlandsskola 2 uppskatta det ”fria” i ämnet: 

Intervjuare: Vad uppskattar ni mest i bild?  

Alexander: Att få högre betyg, är det för mig. 

Viktor: Det viktigaste med bild är väl typ att... man får göra lite som man 

vill, att det inte är efter en mall, utan att du får tänka lite fritt och det. 

Alexander: Det är ingen som bestämmer ”ni ska göra det och det”. 

Viktor: Det kan ju vara sådär lite, typ, ”du ska rita det här, men gör det 

på”... 
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Claes: Det är ett undantag från alla matematiklektioner och allt sånt där. 

Intervjuare: Hur menar du med ”undantag”? 

Claes: Att man får tänka lite... 

Viktor: Det är ju inte så i matten, alltså, ”lös det här talet, men gör det på 

ditt sätt” eller så, utan att man får tänka själv. 

Alexander förklarade inledningsvis att det han uppskattade mest med bild var att 

få högre betyg. Vad han menade med detta var först lite oklart, och innan han fick 

chansen att vidareutveckla blev han avbruten av Viktor. Likt eleverna från 

Norrlandsskola 1 berättade Viktor att det bästa med bild är att man själv kan 

bestämma hur man vill jobba. Alexander och Claes tycktes båda instämma med 

Viktor, och understrykte än en gång självbestämmandet och det egna tänkandet. 

 

Senare gavs dock Alexander möjligheten att förtydliga vad han menade med att 

han uppskattade betyget mest i bild. Han förklarade att det har varit relativt enkelt 

för honom att höja sitt betyg, och att förhoppningsvis skulle det underlätta för 

honom att bli antagen till det program han eftertraktade på gymnasiet. Vissa 

moment inom bild skulle även vara användbara inom detta program, menade han. 

 

6.3.3 Sammanfattning av vad informanterna uppskattar i 

bildundervisningen 
 

I denna del av intervjun tillfrågades eleverna om vad de uppskattar mest med 

ämnet. En stor del av de nederländska eleverna tyckte om att man i bild, till 

skillnad från de mer ”akademiska” ämnena, aldrig ifrågasätts för det sätt man 

väljer att arbeta. Majoriteten av de svenska eleverna talade om bild som ett ämne 

”utan mall” eftersom man kan arbeta på vilket sätt man vill. Alla dessa uttalanden 

pekade på att det eleverna uppskattar mest var den känsla av frihet som kommer 

från att ge dem chansen att bestämma över sitt egna arbetssätt. Vidare förklarade 

flera av både de svenska och nederländska att de även uppskattar att man på ett 

tydligt sätt kan se tillbaka på sina arbeten och förbättringar. 

 

Några av de nederländska eleverna förklarade även att de huvudsakligen tycker 

om att ämnet är praktiskt, och andra att man i bild kan vara social och arbeta på 

samma gång. Alexander delade även med sig att de moment som han kunde ha 

nytta av på det program han avsåg att läsa på gymnasiet uppskattades mest. 

 

6.4 Informanterna om bildundervisningens syfte 
 

I följande avsnitt presenteras vilket syfte eleverna tror att bildämnet uppfyller i 

skolan. 
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6.4.1 Nederländska elevers svar 

 

Denna del av intervjun inleddes med frågan ”varför tror ni att man har bild i 

skolan?”. Följande svar gavs av den ena gruppen: 

Maaike: Jag har ingen aning. 

Tom: Jag antar att det är för att vi behöver kreativitet i samhället… inte bara 

för dom som fortsätter att plugga inom det, men ekonomer, historiker 

behöver också lite kreativitet. Annars finns det bara tråkiga jobb. Jag tror att 

bild är ett sätt att väcka en… för jag tror att alla är kreativa, och att man kan 

ta fram det. För ingen är likadant, och alla fungerar olika… och jag tror att 

bild är ett sätt att leda en dit.  

Susan: Ja, jag tror också det är viktigt för att… i bild är man inte som alla 

andra. För i andra ämnen gör alla samma sak… i historia, till exempel, eller 

att alla gör samma biologiprov. I bild kan man göra sin egen grej, göra det 

man gillar mest. 

Toms citat presenterades redan i första delkapitlet om hur eleverna uppfattar 

bildundervisningen, då det ansågs besvara båda frågeställningarna. Han förklarade 

att kreativitet är viktigt i samhället, och bild är enligt honom viktigt för att främja 

och utveckla denna färdighet. Susan var av samma mening, och trodde även att 

anledningen till att man har bild i skolan är för att låta eleverna jobba individuellt 

på det sätt man gillar mest. Till en början verkade Maaike oförstående till varför 

man har ämnet, men efter att ha hört Tom och Susans tankar kunde hon ge ett 

svar. Hon förklarade att hon tror att varje ämne är ”en typ av introduktion” vars 

syfte är att inspirera en i vad man vill göra i framtiden. Bland annat tänkte hon att 

bildämnet kunde inspirera framtida arkitekter. Tom lade även till att han tror att 

det är för att Nederländerna har en rik historia med kända konstnärer. Han 

misstänkte att det finns en nationell stolthet över det, och att den nederländska 

regeringen vill bevara denna status. ”Förlorar man det, förlorar man något som är 

del av en nationell identitet”, förklarade han. 

    

Den andra nederländska gruppen hade däremot inte lika många tankar kring 

varför man har bild i skolan; endast Isabelle nämnde kortfattat att hon tror syftet 

är att förbereda elever för ”saker som arkitektur och annat åt den riktningen”, som 

hon uttryckte det. Elevernas svar gjorde det intressant att ta reda på hur läraren 

motiverar ämnet: 

Dominique: Vår lärare verkar inte… hm, hon verkar inte uppmuntra det 

eller bry sig så mycket, faktiskt.  

Intervjuare: Inte? 

Dominique: Nej, kanske är det för att vi fortfarande är i det fjärde året och 

efter det kan man välja bort bild, så det finns de som inte är så seriösa i det. 

Men det är inte som att hon… 
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Dominique tyckte inte att läraren gav dem någon djupare presentation eller 

motivering kring ämnet. Detta skulle enligt henne kunna bero på att de fortfarande 

läser den obligatoriska delen av bildämnet och att många elever inte jobbar eller 

bryr sig om sina resultat. Eftersom bild skulle för dem bli ett valbart ämne 

nästkommande år misstänkte hon att det skulle ske ett bortfall av elever, och att 

läraren inte ansträngde sig på grund av detta. Gruppen fick även frågan hur läraren 

presenterar exempelvis ett nytt moment. Marloes sa att det inte skiljer sig mycket 

från en lektion i matematik; man ska bara veta vad uppgiften är och utföra den. 

    

Även Tom, Susan, Rogier och Maaike fick berätta om hur deras lärare presenterar 

ämnet. Innan detta hade gruppen berättat att de kände ett visst missnöje med 

läraren, då han ofta var frånvarande under lektionerna. På grund av detta hade 

fanns redan en bild av hur svaret skulle komma att se ut: 

Rogier: Det gör han inte. 

Intervjuare: Inte alls? 

Rogier: Eller, han säger ”här är uppgiften, temat är det här. Ha tio skisser 

och ett slutresultat till dess.” Punkt. Han bara går in i klassrummet, säger åt 

dig att hämta färger… nej, ibland säger han inte ens det. Han bara går in i 

klassrummet och säger ”jobba på era bilder”, och ibland säger han ”tja, ni 

har fyra dagar på er att vara klara”, och sen försvinner han igen.  

Tom: Ja, men det kanske är grejen med bild, att man får arbeta fritt. Själv 

behöver jag inte en lärare som säger åt mig att hämta mina grejer. 

 

Liksom Marloes förklarade Rogier att någon utvecklad förklaring till varför man 

har bild eller motivering kring uppgifterna de utför inte ges utav läraren. Tom var 

däremot inte helt missnöjd med detta, då det enligt honom helt enkelt är en del av 

friheten inom bild. Rogier instämde delvis med denna synpunkt, men ansåg ändå 

att läraren bör närvara, vilket de andra kamraterna även höll med om.  

 

6.4.2 Svenska elevers svar 
 

Slutligen fick de svenska eleverna frågan om bildämnets syfte i skolan: 

Intervjuare: Varför har man bild i skolan? 

Cecilia: Alltså jag tänker...  

Filip: Ett sätt för ungdomar att uttrycka sig. 

Cecilia: Ja, eller som för att... göra skolan mer motiverande. 

Filip tror att ämnets syfte är att låta eleverna uttrycka sig. Han fortsatte med att 

förtydliga att trots detta är det egentligen inte nödvändigt att ha bild i skolan. 

Vidare jämförde han ämnet med idrott och hälsa som enligt honom är ytterligare 

ett överflödigt ämne i skolan, men att det är ett sätt att få ungdomar att få motion. 

Enligt honom är dessa två exempel på ämnen där man inte behöver ”lära-lära” sig, 

som antydde att man förvisso lär sig, men att det kanske mest anses vara ett plus i 
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kanten. Avslutningsvis beskrev han bild som ett ämne där man kan ”tömma 

hjärnan på alla idéer, alla känslor”. 

    

Cecilia trodde huvudsakligen att bildämnets syfte är att agera komplement till 

resten av skolans ämnen. Enligt henne skulle det vara outhärdligt för eleverna att 

endast läsa teoretiska ämnen i skolan, och därför måste eleverna även få jobba 

praktiskt såsom man gör i bild och musik. Robin och Sara instämde med Cecilia i 

att bild ”gör skolan lite roligare”, men lyfte även att bildkunskaper har sina 

användningsområden i deras framtid, åtminstone inom vissa yrken: 

Sara: Men bild kan ju också vara bra för såna här jobb som innehåller bild. Typ om 

man ska göra en tröja och ska kunna sy den, eller en tidning... typ Kalle Anka. 

Eleverna på Norrlandsskola 2 var tämligen fåordiga när det kom till att definiera 

ämnets syfte: 

Claes: Inte vet jag... för att träna sin kreativitet. 

Viktor: Det känns seriöst som det, ja... typ att sprida sina vingar, antar jag. 

Alexander: Att rita sin fantasi, typ. 

Gruppens osäkerhet kring bildämnets syfte ledde till frågan om läraren någonsin 

nämner läroplanen. När de tillfrågades om de någonsin hade hört om en läroplan 

för bild visade det sig att de inte visste någonting om den överhuvudtaget. 

Eleverna från Norrlandsskola 2 verkade inte heller särskilt intresserade av att veta 

mer, utan reaktionerna bestod mest av ryckande av axlar och ett ”jaha”. 

Norrlandsskolan 1 hade däremot desto mer att dela med sig av kring ämnet: 

Filip: Han har aldrig nämnt läroplanen. 

Cecilia: Nej, aldrig. 

Robin: Utan det känns mest som att han bara hittar på någonting som vi ska 

göra, typ. Men så är det ju tydligen inte om det finns en läroplan. 

Filip: Spontant, ur det tomma intet, känns det som att han kommer på saker. 

Sara: Man tänker ju som inte riktigt att det är en läroplan i bild. Det är som 

att han bara... att han bara har kommit på det, sådär själv. 

Cecilia: Ja, bara... ”men nu känner jag att dem ska göra det, så då får dem 

göra det”, fast även om det kanske står i läroplanen att vi ska kunna göra 

det... 

 

Denna grupp hade aldrig hört talas om någon läroplan eller kunskapskrav för bild. 

Aktiviteterna och deras framförande hade istället gett dem intrycket att ämnets 

innehåll berodde på lärarens preferenser och humör. 

 

6.4.3 Sammanfattning av informanterna om bildundervisningens syfte 
 

Denna del av intervjun inleddes med frågan om varför eleverna tror att man har 
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bild i skolan och dess syfte. Flera elever, svenska liksom nederländska, hade en 

gemensam tanke om att ämnets huvudsakliga syfte är att inspirera till och 

förbereda för yrken som jobbar med bild, exempelvis arkitektur och 

serietidningar. Dock förekom det flera individuella motiveringar kring denna 

fråga; en av de nederländska eleverna talade om den nationella stolthet landet 

känner för sin kulturhistoria och att den är en stor del av dess identitet. Han trodde 

att undervisa eleverna i bild i skolan är ett sätt att försöka bevara denna identitet. 

Däremot talade ingen av de svenska informanterna om Sveriges kulturhistoria 

som orsak till bildundervisningen. Istället talade några av dem om bild som ett sätt 

att träna sin kreativitet och dess roll som komplement till andra ämnen som skulle 

vara ”outhärdliga” utan en paus bestående utav praktiska aktiviteter. 

    

På grund av de vitt spridda svaren tillfrågades eleverna om hur bildläraren 

presenterar ämnet och om de någonsin fått ta del av läroplanen, och det visade sig 

att ingen av eleverna kunde säga att de någonsin fått någon som helst motivering 

till varför man har ämnet eller de uppgifter de utför. De nederländska eleverna 

talade om en allmän brist på engagemang ifrån lärarens sida, och i vissa fall är 

läraren frånvarande under större delar av eller hela lektionen. Detta upplevde 

däremot inte de svenska eleverna, som berättade att de aldrig hade föreställt sig att 

det finns en läroplan för ämnet. Samtliga trodde att läraren främst planerade 

ämnets innehåll beroende på ”humör”, utan att ha någon större tanke bakom det. 
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7. Diskussion och analys 
 

Syftet med denna undersökning var att få kunskap om hur svenska och 

nederländska elever ser på sin bildundervisning. Tidigare forskning visade att i 

Sverige anser en minoritet av eleverna att bild är viktigt (3.1). Däremot visade det 

sig att det i Nederländerna råder en allmän brist på undersökningar inom detta 

skolämne, vilket beror på brist på expertis inom området (3.3). Inspirerat av 

Skolverkets utvärdering utformade jag tre huvudsakliga frågeställningar som 

ställdes under intervjuer för att undersöka hur de svenska och studenterna ser på 

bild. Första frågeställningen handlade om hur eleverna uppfattar 

bildundervisningen. Vidare tittade jag även på vad eleverna uppskattar i ämnet, 

och slutligen varför de tror man har bild i skolan. 

 

7.1 Elevernas syn på bildämnet 

 

Svaren angående hur eleverna uppfattar bildundervisningen visade att samtliga 

intervjuade informanter, både svenska och nederländska, är överens om att bild på 

flera sätt är kul och avkopplande (se 6.2.1 & 6.2.2). Svaren visade dock även att 

flertalet av de som deltog i min undersökning inte tyckte ämnet är viktigt, då bild 

enligt dem är användbart endast för de som tänker jobba med bild i framtiden. 

Dessa sa även att bild av olika anledningar inte är jämställt med de ”seriösa” 

ämnena och att det ses mest som en paus ifrån dem. Å ena sidan är det en vinst för 

eleverna att kunna känna att de har kul och kan koppla av i skolans ämnen, å 

andra sidan är det en förlust för skolans verksamhet om det även har en negativ 

inverkan på ämnets status. Som lärare vill man i den mån man kan leva upp till 

elevernas förväntningar, men man måste reflektera över om man främst ser sig 

själv som förmedlare av kunskap eller underhållare.  

 

Förutom ovanstående likheter fanns det en anmärkningsvärd skillnad, då två 

nederländska elever med säkerhet kunde säga att ämnet är viktigt; dels för att det 

är ”nödvändigt” i samhället, och dels för att eleverna just kan koppla av och känna 

sig produktiva på en och samma gång (se 6.2.1). Det fanns emellertid ingen 

svensk elev i min undersökning som helhjärtat ansåg att bild är viktigt. Det är 

svårt att ge ett definitivt svar till vad detta har berott på, men eftersom det har 

funnits en liten åldersskillnad bland de svenska och nederländska eleverna kan jag 

inte utesluta att individuell mognad ligger bakom. 

 

Beträffande vad eleverna uppskattar i undervisningen upptäckte jag att det som 

eleverna främst nämnde var mer eller mindre olika formuleringar av en och 

samma företeelse; frihet. De nämnde exempelvis att i bild finns det flera svar på 

samma problem och att de kan jobba på det sätt de föredrar (se 6.3.1 & 6.3.2). Det 

förekom inga nämnvärda skillnader mellan de svenska och nederländska eleverna, 

utan de skillnader som upptäcktes var huvudsakligen på individuell nivå hos båda 
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nationaliteter. Förutom att upptäcka vad eleverna uppskattar i bild fann jag även 

vid skrivandets slut ett problem med själva formuleringen av denna frågeställning, 

nämligen att jag oavsiktligt har påverkats av min egen förförståelse. Mina egna 

erfarenheter har lett till en bild av att ämnet faktiskt skall uppskattas, vilket har 

manifesterat sig i en fråga som skulle vara svår eller rentav omöjlig att ställa i en 

liknande undersökning av de flesta av skolans andra ämnen. Med denna insikt 

skulle jag, om chansen hade getts, använt mig utav en mer lämplig och neutral 

frågeställning. 

 

Slutligen visade det sig att eleverna, svenska liksom nederländska, aldrig hört om 

eller sett läroplanen för bild (se 6.3.1 & 6.3.2). Hasselgren och Lindblad berättade 

om studier som visat att lärare främst utgår ifrån sina egna erfarenheter när de 

formar undervisningen snarare än läroplanen (4.1). Detta bekräftades av de 

svenska informanterna, då vissa av dem berättade att de inte visste om att den 

finns överhuvudtaget, utan att de trodde läraren kom på uppgifterna på plats. Detta 

har resulterat i en okunskap hos eleverna om ämnets verkliga syfte, vilket bland 

annat är att lära dem hur bilder kommunicerar samt bli initiativtagare. Fram tills 

jag förklarade för de svenska informanterna att det faktiskt finns en läroplan för 

bild trodde de att ämnets syfte var att agera paus från de ”tråkiga” ämnena och att 

låta elever uttrycka sig (se 6.4.2). Däremot hade de nederländska eleverna i 

allmänhet mer ”seriösa” resonemang, exempelvis att ämnet agerar inkörsport och 

förbereder en för vissa yrken (se 6.3.1). Även den nederländska stoltheten för den 

inhemska kulturhistorien nämndes som motivering.  

 

7.2 Ramfaktorernas påverkan 

 

I bakgrundskapitlet fick vi bland annat veta att det i Sverige existerar ett nationellt 

gällande ramverk för bild (2.1), men att skolorna i Nederländerna däremot är mer 

självstyrande när det kommer till vilka mål man ska ha inom ämnet (2.3.1). Trots 

detta, samt den geografiska skillnaden, fann jag i min undersökning att de 

intervjuade eleverna, svenska som nederländska, uppvisade en liknande syn på 

bildundervisningen. Den syn jag fick ta del av överensstämmer även med den man 

upptäckte i NÄU-13 och elevernas beskrivningar av ämnet var dessutom i princip 

identiska med hur Wikbergs informanter beskrev det (3.1). 

 

I teorikapitlet fick vi kunskap om ramfaktorer som påverkar undervisningens 

utformning och resultat (4.1). Läroplanerna är en yttre faktor som på ett eller 

annat sätt påverkar undervisningen, men eftersom Nederländerna saknar ett 

nationellt ramverk för bild är det svårt att säga i vilken grad det har påverkat 

elevernas åsikter. Av denna anledning är det rimligare att titta närmare på de 

faktorer som samtliga elever i undersökningen påverkas av. Resultaten pekar på 

att de mest avgörande faktorerna till likheterna i min undersökning har varit de 
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medverkandes (alltså lärarnas och elevernas) föreställningar om hur 

bildundervisningen bör se ut, ämnestraditioner samt timplanen.  

Eftersom läraren är den som utformar undervisningen ter det sig logiskt att de 

intervjuade elevernas bildlärare har spelat en stor roll i vilken attityd de har till 

ämnet. Åsén beskriver dock en kvalitativ undersökning i Sverige som visade att 

elevernas önskemål och förväntningar på bild som en stund för avkoppling och 

praktiskt arbete har en avgörande roll när läraren planerar undervisningens 

innehåll (3.2), vilket pekar på att bild är svagt inramat. Det hela resulterar i en 

dominoeffekt, eftersom elevernas möjlighet till att styra undervisningen troligtvis 

bidrar till föreställningen om bild som ett ”fritt” och ”kravlöst” ämne (se 6.2.1 & 

6.3.2).  

Man måste dock fråga sig vad elevernas ursprungliga önskemål och förväntningar 

grundar sig i. Det visade sig att i Nederländerna präglades bild i yngre åldrar utav 

praktiska aktiviteter (2.3.1) och att i Sverige låter man eleverna rita för att koppla 

av och som belöning från de mer ”seriösa” ämnena i grundskolans tidigare åldrar 

(3.2). Det är dock omöjligt att hävda att detta är en slutgiltig förklaring, eftersom 

elevernas sociala bakgrund samt värderingar hemifrån också kan påverka hur de 

ser på sin omvärld (4.1). Dessa värderingar är även tänkbara orsaker till de 

individuella skillnader som förekom i min undersökning.  

Eleverna i undersökningen berättade att de aldrig fått ta del av läroplanen, vilket 

hade resulterat i att eleverna hade svårt att förstå ämnets syfte. Trots att bild skall 

fokusera på bildkommunikation (2.1) visade NÄU-13 att nästan hälften av 

bildlärarna i Sverige fortfarande är kvar i den praktisk-estetiska 

ämneskonceptionen som definierat ämnet i årtionden (3.2). Bamfords (2007) 

undersökning visade vilket syfte de nederländska bildlärarna främst ansåg att 

bildundervisningen har, vilket sammanfattades till ”experience” (3.5), och trots att 

detta inte förtydligades är det möjligt att lärarna talade om praktisk erfarenhet. 

Som redan nämnt kan det bero på elevernas förväntningar, men Åsén beskrev 

även det dilemma som uppstår i urvalet då den gamla och nya ämneskonceptionen 

krockar, i synnerhet med tanke på hur lite tid man ägnar åt bild (3.2). Detta 

innebär förmodligen att bildläraren måste ”tänka snabbt”, vilket leder till ett 

innehåll som hen redan är van vid. Om man utgår ifrån att de intervjuade 

elevernas bildlärare har ”fastnat” i den praktisk-estetiska ämneskonception och 

dessutom misslyckas i att motivera ämnet samt uppgifterna utifrån läroplan eller 

annan målsättning verkar det logiskt att eleverna tolkar ämnet som det gestaltar 

sig i praktiken som dess syfte; att ”rita och måla”. 

 

I en av intervjuerna hade en av de nederländska eleverna åsikten att bild inte är 

jämställt med exempelvis biologi, och hon förklarade att detta berodde på att 

skolan varken lade lika mycket tid eller vikt på bild (se 6.2.1). Fastän ingen av de 

svenska eleverna uttryckligen kommenterade den mängd tid som ägnas åt ämnet, 

jämförde även de bild med de ämnen som har flest timmar i skolan. Timplanen 
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verkade därför också ha ett visst inflytande i hur en del av eleverna talade om 

ämnet. I bakgrundskapitlet visade det sig att i de båda undersökta länderna ägnar 

man relativt lite tid per skolår till bild; 230 timmar i Sverige (2.1) och 280 timmar 

i Nederländerna (2.3.1). Föreställningen att de ämnen som är viktigast tillägnas 

flest timmar kan därför tänkas vara en bidragande faktor till hur eleverna ser på 

ämnet. 

 

Förutom tidigare nämnda faktorer kan även det universitetsförberedande 

programmet som de deltagande nederländska eleverna studerade, VWO, ha 

bidragit till en bild av vad som anses vara ”akademiskt” och ”viktigt”. Detta 

resulterar i ett fall av elevernas tankar kring vad som är relevant att tala om och 

hur man talar om det. 

 

7.3 Slutsatser och förslag på vidare forskning 

 

En slutsats i denna undersökning är att de svenska och nederländska elevernas 

åsikter om bildämnet går på många sätt ihop med varandra och att de troligtvis 

påverkas av liknande faktorer, men även att de själva utgör faktorer. Svaren är 

intressanta, i synnerhet med tanke på att bildundervisningen ser så olika ut. Ännu 

en slutsats är att det även förekommer individuella skillnader för att individer är 

just det; individer. Resultaten i min undersökning går dock som tidigare nämnt 

inte att generalisera. Detta gäller främst de nederländska elevernas syn på ämnet, 

då den aktuella undersökningen inkluderade endast nederländska elever från en 

VWO-skola, som bland holländarna anses vara den högst akademiska 

gymnasielinjen. Det är sannolikt att det existerar vissa värderingar inom 

respektive program, och därför vore det intressant och mycket relevant att 

undersöka om bildundervisningen skiljer sig åt mellan VWO-, HAVO- och 

VMBO-skolorna. Skulle det visa sig att de faktiskt skiljer sig vore det även 

relevant att jämföra hur attityden till bild skiljer sig mellan lärare och elever. 

Däremot kan man med säkerhet tala om att den information jag fick av de svenska 

eleverna är reliabel inte endast för att mina informanters åsikter liknade varandra, 

utan även för att de påminner starkt om de tendenser Wikberg och Skolverket 

upptäckte i sina undersökningar (3.1). Eftersom det råder brist på forskning ur ett 

elevperspektiv i Nederländerna skulle det dock vara intressant att genomföra en 

liknande studie kvantitativt istället för kvalitativt, exempelvis genom enkäter. På 

så sätt skulle man kunna få en helhetsbild som på riktigt kan representera de 

nederländska elevernas syn på bildundervisningen. 

Det största fyndet i min undersökning, som jag kommer att bära med mig som 

lärare, är hur pass stor påverkan jag som pedagog kommer att ha på hur eleverna 

uppfattar skolans verksamhet. Som lärare är man den som förmedlar kunskap om 

och representerar ett ämne, men detta innebär inte ett frikort till att man själv inte 

längre behöver lära sig. Det är ytterst viktigt att inte fastna i föråldrade 

ämnestraditioner och faktiskt hålla sig uppdaterad kring samt studera de nationella 
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ramverk som gäller för att kunna motivera ett ämnes relevans i samhället. Att 

förstärka bildundervisningens inramning genom att forma undervisningen enligt 

det centrala innehållet framför elevernas önskemål kan förvisso leda till att de inte 

längre uppfattar ämnet som ”kul”. Bildundervisningens klassifikation skulle dock 

försvagas och bli mer integrerat i skolan, vilket skulle kunna få ämnet att anses 

jämställt skolans andra ämnen snarare än en glorifierad rast.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Överblick av det nederländska skolsystemet 

 

 

 

Bilaga 2: Intervjublad för nederländska elever 

 

Interview question sheet 

What is art class to you? 

Do you think art is a fun and/or important subject? 

What do you appreciate most in art class? 

Which expectations do/did you have on art class?  



 
 

How does your teacher present the subject? (Does your teacher motivate what 

you do in class? Curriculum?) 

Why do you think they teach arts in school? 

Do you practice any form of art during the free time? (Photography, drawing, 

painting, filming etc.)  

Do you make an effort to get a good grade in this subject? 

 

Thank you for your participation! 

 

Bilaga 3: Intervjublad för svenska elever 

 

Intervjublad 

Vad är bild för er? 

Är bild ett kul eller/och ett viktigt ämne? 

Vad uppskattar ni mest inom bild? 

Vilka förväntningar har/hade du utav bild?  

Hur presenterar läraren ämnet? (Motiverar, läroplan, etc.)  

Varför har man bild i skolan? 

Sysslar du med något bildrelaterat på fritiden? (Fotografi, rita, måla, filma osv.)  

Anstränger du dig för att få ett bra betyg i bild? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 4: Transkriberingsexempel 

 
Engelska: 

Jens: What do you think about the art subject? Is it valuable to have it in school, 

or is it like some of you have said; more like a break? 

Dominique: I think it's valuable for some people, for others it's not that important. 

For some people it's either because they want to do something with it in their 

future, or just ”because”. 

Isabelle: Yeah you could ask the same for biology for example. Is it important? 

Yeah some find it important because they want to do something with it in the 

future, and some people just don't care. 

Jens: Are biology and arts equal? 

Dominique: No, arts didn't get as much time, and more emphasis was put on 

subjects like biology. So not really. 

 

Svenska: 
 

Jens: Vad tycker ni om bild? Är det värdefullt att ha det i skolan, eller är det som 

vissa av er har sagt; mer som en paus?  

Dominique: Jag tror att det är värdefullt för vissa, men för andra är det inte så 

viktigt. För vissa är det antingen för att de vill jobba med det i framtiden eller bara 

”för att”.  

Isabelle: Ja, man kan ju fråga samma sak om, typ, biologi. Är det viktigt? Ja, 

vissa tycker det för att det vill hålla på med det i framtiden, och vissa bryr sig inte 

alls.  

Jens: Är biologi och bild lika värda?  

Dominique: Nej… bild har man inte lika mycket, och mer vikt lades på ämnen 

som biologi. Så inte riktigt.  
 


