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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med undersökningen var att få kunskap om bildlärarens förhållningsätt till miljömedve-

tenhet i undervisningen vid estetiska programmets inriktning bild och hur det når ut till ele-

verna. Genom kvalitativa intervjuer med sju lärare, fokusgruppintervjuer med tio elever och 

med ramfaktorteorin som teoretisk utgångspunkt har de olika inre och yttre ramarna som på-

verkat undervisningen synliggjorts. Samtliga lärare menade att de undervisade någon form av 

miljömedvetenhet i bild. Samtidigt ansåg eleverna att undervisningen om miljömedvetenhet var 

alltför bristfällig. Enligt lärare och elever var kännedom och hantering av medier/material det 

viktigaste i undervisningen, de två områden som också fungerade sämst i praktiken. Många 

olika typer av ramfaktorer spelade in på miljömedvetenheten i bildämnet. De yttre ramar som 

påverkande förutsättningarna för miljömedvetenhet var främst salens utformning och interiör. 

De inre ramarna som påverkade var främst lärarens egna kunskaper. Resultatet visar att det 

finns en stor kunskapsbrist bland lärarna, som också reflekterades i eleverna. Det handlar både 

om en kunskapsbrist om det man gör, men också det lärarna kan göra för att förbättra miljö-

medvetenhet. 

 

Nyckelord: Miljöundervisning, hållbar utveckling, gymnasiet, bild, lärare. 
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INLEDNING 
 

Mellan 1950 och 1960-talet började en rad miljöproblem att uppmärksammas i miljön runt om 

i världen. En väckarklocka började ringa för allt fler forskare – något stod inte rätt till med 

miljön. Sambanden mellan samhällsutvecklingen och problemen som uppmärksammats i vår 

miljö och hälsa blev allt mer synliga. Ekologin, läran om samspelet mellan organismer och 

deras hemmiljö var inte något nytt forskningsfält utan hade slagit rot i vetenskapsvärlden redan 

under mitten av 1800-talet, men under 1900-talet skulle forskningsfältet expandera. Idag är 

samhället så pass vaket att de flesta ledare i samhället och för den delen även lärare skulle hävda 

sig vara miljömedvetna – åtminstone verbalt, enligt Klas Sandell.1  

Detta uppvaknade har gett upphov till samhällsengagemang och sin tur många organisationer 

på olika plan. Inom samhälleliga institutioner som exempelvis Förenta Nationerna, Europeiska 

unionen, Sveriges riksdag, inom kommunerna och på många andra institutioner har olika 

miljömål tagits fram för att gemensamt ta ansvar för framtiden - globala mål för globala problem 

och lokala mål för lokala problem. De globala samt nationella miljömålen ska genomsyra hela 

samhället, även skolan. Därmed har läraren en viktig position för att förmedla kunskap och 

miljömedvetenhet.2 Förut var vissa skolämnen mer givna än andra till att förmedla kunskap om 

miljö till eleverna, i dag ser det annorlunda ut. I den aktuella Gy11 ska miljömedvetenheten 

genomsyra hela skolan och alla ämnen. En gymnasieinriktning som berör många miljöaspekter 

både i styrdokumenten och i praktiken är det estetiska programmet inriktning bild.   

Bildämnet har traditioner som sträcker sig långt bakåt i historien. Dagens bildundervisning skall 

innehålla både traditionella och moderna metoder. Det kan vara allt från de traditionella 

kopparetsningarna till den moderna graffitin och mycket annat. Bildsalen är för det mesta fylld 

med massor av kreativt och inspirerande material. Vid första anblicken kan material i bildsalen 

se harmlöst ut, vilket de flesta material i sig också är, men vänder man på många flaskor och 

burkar lyser de orangea varningstexterna upp baksidan av behållarna. Symbolernas betydelse 

varierar från ”irriterande” till direkt ”dödlig” och innehåller toxiner skadliga för både 

människan och många andra organismer. De olika mediernas möjliga miljöpåverkningar är i 

många fall kartlagda och i sin tur har miljömedvetenheten har ökat bland allmänheten. 

Bildämnet har en historia där många tekniker i värsta fall kunde ha stor skadlig påverkan för 

både utvinnaren och konstnären som brukat mediet. I dag finns många alternativ till giftiga 

medier, i vissa fall är kemikalierna helt utbytbara och i andra fall finns det ”snällare” varianter. 

Som exempel finns valet att använda vatten-baserad oljefärg (lösbar i vatten) istället för den 

oljebaserade färgen som kräver terpentiner och lacknafta för att lösas/spädas. 

I bildsalen som arbetsplats finns både större och mindre faror enligt min erfarenhet. Det kan 

handla om skador orsakade av skalpeller, mattknivar och limpistoler, vilket kan ses som direkta 

skador som ofta uppkommer av elevernas iver i sina skaparprocesser. För läraren kan 

                                                           
1 Sandell, Klas & Öhman, Johan & Östman. Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s. 44, 49. 
2 Axelsson, Harriet, Våga lära: om lärare som förändrar sin miljöundervisning, Acta Universtatis Gothoburgensis, 
Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1997, s. 67;  Sandell 2003, s. 57, 145, 149.  
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arbetsplatsen innebära att det finns en hel del ergonomiska negativa aspekter, speciellt då 

läraren troligtvis kommer att vara aktiv i flera år. Då kan förutsättningar som exempelvis god 

ventilation vara vital för att undvika luftföroreningar i form utav kemikalier och damm. Även 

om läraren har god kännedom och har valt bort skadliga material/medier så kan eleverna gå 

vidare till andra metoder och processer utanför skoltid, utan att ha kännedom om deras 

påverkan. Vissa av dessa konstnärliga metoder kan låta ofarliga, men kan innehålla toxiner med 

långtgående konsekvenser för hälsa och miljö. Kemikalier som kanske inte märks av vid 

exponeringstillfället utan en tid senare, eller kemikalier som ger konsekvenser för hälsa och 

miljö efter en lång tids exponering. Till exempel om en elev går en utbildning där de målar med 

kadmiumfri vattenbaserad oljefärg, då läraren vet att kadmium och balsamterpentin/nafta är 

skadligt för organismer och hälsa, så betyder inte det att eleven vet varför läraren valt bort 

pigmentet kadmium och lösningsmedel. Eleven kan därmed börja måla med oljebaserad färg 

hemma utan att känna till vad som händer när man tvättar av terpentinet eller fernissor från 

penseln ner i handfatet. Eller att man vid dålig ventilation kan få lungödem vid inandning av 

terpentin. Därför finns det en problematik med att också välja bort vissa metoder som dessutom 

främst används inom konstnärsyrken. Hur ska en elev kunna veta vilken färg som innehåller 

kadmium eller inte? När till exempel en kadmiumröd inte behöver göra det medan en yellow 

lemon kan göra det.3 

Dejan Mimovic och Lotta Hammarlund skriver i Kadmium från konstnärsfärger - Källor till 

kadmiumutsläpp och konstnärsfärgers bidrag vid Käppalaverket att tungmetallen Kadmium 

som är mycket giftig uppmäts i vattnet, bara under ett års tid inkommer sju kilo kadmium till 

reningsverket Käppala. Av de sju kilona beräknas tio procent komma från konstnärsfärger. Idag 

har redan tio procent av befolkningen förhöjda värden av kadmium i njurarna. Vilket kan resul-

tera åkommor som cancer, fortplantning och utvecklingsstörningar med mera. En påverkan som 

främst sker genom en lång tids exponering, till exempelvis av födointag. När det kommer till 

konstskolor och olika konstsverksamheter har förhöjda halter av kadmium påvisats på uppmätt 

biohud i spillvattenledningar närmast konstskolorna.4 Mimovic och Hammarlund menar också 

att det finns en problematik med att det finns en förutfattad mening om att kadmium enbart 

påträffas i oljebaserad färg och inte i akvarell och akryl. Förutom hälsoaspekter så hindrar kad-

mium att slam kan spridas på åkrarna och på så vis bryts det naturliga kretsloppet. 5 Kortfattat 

står bildämnet tillsammans med världen inför stora utmaningar. 

  

                                                           
3 KV Konstskola, Miljövänligt måleri, Miljöförvaltningen i Göteborg, Göteborg, 2005, s. 2-3, 5. 
4 Biohud = Tunna skikt av mikroorganismer som finns i exempelvis avlopp. 
5 Mimovic, Dejan & Hammarlund, Lotta, Kadmium från konstnärsfärger - Källor till kadmiumutsläpp och 
konstnärsfärgers bidrag vid Käppalaverket, Stockholms Miljöcenter, 2005, s. 9, 10, 17, 24-26.; 
Naturskyddsföreningen, Avlopp på våra åkrar – en rapport om miljögifter i slam, svenska naturskyddsfören., 
Stockholm, 2012, s. 14; KV Konstskola 2005, s. 1-2. 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Det estetiska programmet är ett mycket ekonomiskt kostsamt program, vilket beror på 

undervisningens alla tekniker och metoder som ska praktiskt förmedlas. Resultatet blir att 

mycket material hamnar i omsättning i bildsalen, material som ofta är kostsamt att ta fram för 

både plånbok och miljö och som ofta saknar förutsättningar att återvinnas, det vill säga om det 

ens finns förutsättningar för att återvinna materialet. Bildläraren har ett stort ansvar för eleverna 

i skolan men trots detta finns ingen utbildning inom miljömedvetenhet i lärarutbildningen. 

Eftersom läraren precis som gemene man sällan är kemist eller toxikolog, faller ansvaret på 

lärarens egna ämneskunskaper och fortbildning.6 Förvisso klarar man oftast sig rätt bra om man 

bara följer varningstexter och anvisningar på förpackningarna. Hur den förbrukade produkten 

sen skall förvaras kan dock vara svårt. Vad gör man av terpentinet som blev över? Var slänger 

man gipset? Färgklicken som inte behövdes eller den tomma behållaren med lacknafta? Saknas 

förutsättningar för god materialhantering kan det rekommenderade sättet att hantera farligt 

material förbises – trots vetskapen. Även om läraren är duktig på att välja hållbara alternativ så 

kommer det att finnas elever som testar andra metoder på egen hand hemma. Till exempel om 

läraren bara lär ut vattenbaserade oljetekniker så kommer eleven kanske testa färger som är 

oljebaserade på egen hand hemma, färger vars medier kan ge ifrån sig ångor som dels är gifta 

för eleven och dels är skadliga för vattenlevande organismer och på så sätt har man missat det 

vidare perspektivet på miljö och undervisningens syfte.  

Inom undervisningen finns många olika undervisningstraditioner, det finns till och med flera 

olika traditioner inom miljöundervisningen. Dessa undervisningstraditioner tenderar att 

påverka hur läraren tolkar och värderar de nya styrdokumenten. Därför finns det risk för att de 

nya styrdokumentens målsättningar inte kommer att omsättas i undervisningen.7 Det finns dock 

flera andra faktorer som kan påverka undervisningen utöver lärarens undervisningstraditioner. 

En av dessa faktorer är lärarens egen syn på miljön och problemen rörande miljön. En annan 

faktor som kan påverka undervisningen är lärarens utbildningsfilosofi, med andra ord vad 

läraren finner är syftet med sin undervisning. Varför undervisningen skalla bedrivas - alltså till 

vilket syfte, hur den ska bedrivas och slutligen vad undervisningen ska innehålla.8 Estetiska 

programmet har en säregen ställning som studieförberedande program då ämnet inte bara är 

öppet för att teoretiskt förmedla miljömedvetenhet utan även praktiskt i undervisningen. Men 

hur förmedlas då detta praktiska och teoretiska mål i praktiken?  

 

  

                                                           
6 Sandell 2003, s. 192-194. 
7 a.a., s. 129. 
8 a.a., s. 130-131. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om bildlärarens förhållningsätt till miljömed-

vetenhet i undervisningen vid estetiska programmets inriktning bild och hur det når ut till 

eleverna. För att besvara syftet har jag formulerat tre frågeställningar:  

 

1. Hur förhåller sig läraren till miljömedvetenhet i undervisningen i förhållande till de 

olika ramfaktorerna?  

2. Vilka metoder används för att göra miljömedvetenhet till en del av undervisningen? 

3. Hur uppfattar eleverna miljömedvetenhet inom bildundervisningen? 

 

Den första frågan rör de kunskaper och den miljösyn läraren själv besitter och vilka ramar 

läraren måste förhålla sig till. Den andra frågan berör om eller hur läraren tillämpar 

miljömedvetenhet i sin undervisning. Den sista frågan blir att se hur miljöundervisning i 

bildämnet har nått ut till eleverna i praktiken. 
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CENTRALA BEGREPP 

 

För att besvara syftet med undersökningen bör först ett antal begrepp definieras och klargöras.  

Eftersom många av begreppen tas lätt förgivna, då begreppen är så pass breda, går de att tolka 

på olika sätt. Så miljömedvetenhet, vad är det? Medvetenhet syftar till att ha kännedom eller 

insikt, i detta fall kännedom om miljö. Den här undersökningen ämnar inte att mäta graden 

miljömedvetenhet i skolan. Undersökningen handlar om synen och handlingen hos läraren och 

undervisningens innehåll. Handlings-kompetens kan ses som resultatet av att det finns två typer 

av medvetenhet: det medvetna handlandet och instinktiva handlandet. Även om det finns en 

stor medvetenhet kan den instinktiva handlingen ta över precis som det inlärda beteendet kan 

övergå till att bli ett instinktivt handlande, alltså en vana.9 I den här undersökningen har jag 

samlat en hel del begrepp som rör miljöfrågor under miljömedvetenhet.  

Miljö betyder omgivning, i den här undersökningen skall vi rikta in oss på den fysiska 

omgivningen.10 Det kan till exempel definieras som naturen i Sverige, hela jordens yta, hav och 

himmel, helt enkelt allt du befinner dig i. Men man kan också dela in miljön i olika typer av 

avgränsningar, som Närmiljö vilket är den fysiskt närmare miljön.11 I detta fall skulle det kunna 

vara skolan eller kommunen. Än fysiskt närmare är begreppet Arbetsmiljö som definieras av 

förhållandena på arbetsplatsen. I denna undersökning är alltså bildsalen och dess tillhörande 

undervisningsytor det som definierar arbetsmiljön.12 

Hälsa är ett svårdefinierat begrepp med bred betydelse, men kan definieras som fri från 

sjukdom. Ordet hälsa i sig härstammar från fornsvenskan där det var synonymt med ordet 

lycka.13 Denna undersökning kommer att titta både på situationer och kemikalier som kan ha 

direkt eller indirekt påverkan på hälsan. Direktpåverkan kan vara exempelvis brännskador 

medan indirekt hälsopåverkan märks efter lång tids exponering, exempelvis luftföroreningar. 

Skadliga kemikalier eller toxiner kommer i den här undersökningen gå under begreppet 

Miljögifter. Miljögifter är benämningen på skadliga kemikalier som finns i den yttre fysiska 

miljön. Miljögifter definieras genom att de dels bryts ner långsamt men också genom deras 

direkt skadliga påverkan på organismer.14 I denna undersökning skulle dessa gifter kunna vara 

innehållet i oljebaserade medier som bly, kadmium och många andra kemikalier som lätt kan 

hamna i avlopp. För att motverka denna negativa utveckling av hälsa och miljö har olika 

strategier tagits fram under årens lopp, bland annat det centrala begreppet Hållbar utveckling. 

Begreppet hållbar utveckling myntades 1981 och lanserades senare även i Brundt-

landrapporten 1987. Begreppet skulle komma att få stor genomslagskraft under resten av 1980-

                                                           
9 Axelsson 1997, s. 50-51. 
10 Dicte Helmersson & Peter A. Sjögren, Miljö, Nationalencyklopedin, 2015. 
11 Närmiljö, Nationalencyklopedin, 2015. 
12 Reinhold Fahlbeck, Arbetsmiljö. Nationalencyklopedin, 2015. 
13 Daniel Jerrhag, Hälsa. Nationalencyklopedin, 2015. 
14 Ragnhild Eklund Alf Lundgren, Miljögifter, Nationalencyklopedin, 2015. 
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talet.15 I Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid citerades följande ”en utveckling som 

tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina egna behov.”16 Denna utveckling kom att inkludera tre 

samverkande dimensioner: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och slutligen den som 

fokuseras på i denna undersökning, nämligen ekologisk hållbarhet.17 Men begreppet hållbar 

utveckling har också kritiserats för att vara för abstrakt och komplext. Det har blivit en av 2000-

talets största utmaningar att realisera och forma detta abstrakta mål till verklighet. Detta ansåg 

bland annat Kofi Annan.18  

Återvinning innebär att man återför brukat material eller de restprodukter som bildats i 

tillverkningsprocessen till en ny tillverkningsprocess.19 I bildsalen kan detta vara exempelvis 

att källsortera överblivet spill och material eller förvandla torkad lera till slicker (tjock flytande 

välling/lera som används för att sammanfoga två ytor av lera). En metod som blivit populär är 

Återbruk. Till skillnad från återvinningen där man bryter ner och skapar ett helt nytt material 

så tas inom återbruk produkten till vara och får ett nytt liv, en slängd stol målas om eller en 

konservburk kan blir en ljuslykta till exempel.20  

Samtliga nämnda begrepp i detta avsnitt kommer tillsammans att representera mitt 

återkommande begrepp som bär upp syftet i denna undersökning, nämligen miljömedvetenhet. 

Miljömedvetenhet i denna undersökning handlar alltså om att elever och lärare är medvetna om 

någon eller flera av dessa nämnda aspekter.  

Det finns även tre undervisningsfilosofier som jag skall redogöra för då de färgat miljö-

undervisningen i skolan. Alltså den syn läraren har på sin egen roll och undervisningens syfte. 

Den första kallas Essentialismen och är en utbildningsfilosofi som innebär att undervisningens 

innehåll ska baseras på vetenskap, lärarens roll är att som ämnesexpert förmedla vetenskap till 

eleverna.21 Den andra är Progressivismen som är en utbildningsfilosofi/pedagogik som skiljer 

sig från Essentialismen genom att undervisningen istället utgår från elevens egna behov och 

intresse. I essentialismen ställs eleven i centrum. Problemlösning och integration/samarbete står 

i fokus i undervisningen.22 Den tredje och sista utbildningsfilosofin är Rekonstruktivismen. 

Inom denna filosofi betraktas undervisningen som en viktig komponent i en demokratisk 

utveckling. Utvecklingen ska gå mot en positivare framtid där elevernas förmåga att kritisk 

granska och värdera olika aspekter/alternativ är viktig för en bra samhällsutveckling.23 

                                                           
15 Skolverket, Hållbarutveckling i skolan: Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola, 
2002, s. 18; Hållbar utveckling, Nationalencyklopedin, 2015; Sandell 2003, s. 47; Världshorisont: tidskrift för 
FN:s idéer. Hållbarutveckling. Världshorisont, Göteborg, 2012. 
16 Världshorisont, Hållbarutveckling, 2012. 
17 Världshorisont, Hållbarutveckling, 2012; Sandell 2003, s. 47. 
18 Björneloo, Inger, Innebörder av hållbar utveckling: en studie av lärares utsagor om undervisning, Acta 
Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2007, Göteborg, 2007, s. 14. 
19 Återvinning, Nationalencyklopedin, 2015. 
20 Återbruk, Nationalencyklopedin, 2015. 
21 Sandell 2003, s. 132, 134-135; Skolverket 2002, s. 12. 
22 Sandell 2003, s. 132, 136-137; Skolverket 2002, s. 12; Progressivism, Nationalencyklopedin, 2015. 
23 Sandell 2003, s. 132, 138; Skolverket 2002, s. 12. 
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BAKGRUND 

 

Miljödebatten började flamma upp på 1960-talet inom svensk skolundervisning. Det handlade 

då främst om de miljöproblem som uppmärksammats i naturen. Synen på undervisning var 

främst essentialistisk, man ansåg att det fanns en kunskapsbrist i samhället som i sin tur 

resulterat i de miljöproblem som växt fram. Problemen skulle därför lösas med kunskap från 

ledande naturvetenskapliga forskare, kunskap som läraren i sin tur skulle förmedla ut till 

eleverna. Eleverna skulle utifrån den nya kunskapen handla för att trygga den framtida 

välfärden. Inom essentialismen fångar även läraren upp elevernas attityder för att sedan planera 

och utforma undervisningen efter elevernas föreställningar. Lektionerna var lärarledda där 

läraren försökte illustrera olika problem kopplat till det enskilda ämnet. Denna syn på 

miljöfrågor i undervisningen levde kvar under 1970-talet. Under själva 70-talet hölls också ett 

flertal konferenser av Förenta Nationerna (FN). FN fastslog att utöver den biofysiska miljön 

skulle också kulturella, sociala, politiska och ekonomiska aspekter ingå i miljöundervisningen. 

70-talet kännetecknas även som en period där många olika miljörörelser tog kraft och etablerade 

en grund som dagens miljöundervisning har kunnat växa på. 24  

Under 1980-talet blir miljöproblemen allt allvarligare och Sverige tvingas ta ställning till bland 

annat kärnkraftens möjliga avveckling eller utveckling. Dessa stora frågor och debatter färgade 

av sig även på skolan och undervisningen, den tidigare essentialistiska undervisningen 

ifrågasattes. Istället värderades elevernas egen förmåga till att koppla moraliska ställnings-

taganden för miljön till faktabaserade argument. Man såg på miljöproblemen som en konflikt 

mellan samhället och naturen, en konflikt som genom vetenskap och förändring av levnads-

vanor måste lösas - det goda nyttiga samhället skulle segra över det onda. Den essentialistiska 

undervisningen kombinerades under 80-talet med en progressivistisk undervisningsform, där 

läraren tog vara på elevens egna erfarenheter om miljön och samhällets utmaningar.25 Det som 

karaktäriserade den progressivistiska miljöundervisningen var främst att miljöundervisningen 

betraktades som en värdefråga. Ämnesövergripande lektioner var vanligt, ofta under en viss 

tidsram. Genom grupparbeten skulle eleverna själva söka fakta och ha den aktiva rollen i 

undervisningen. Läraren planerade inte längre bara utifrån eleverna utan också med eleverna.26 

De mål som FN lagt fram under 70-talet som skulle inkluderas i miljöundervisningen fick inte 

det genomslag och resultat FN önskat. Därför bytte man under 90-talet ut miljöundervisningen 

som begrepp inom undervisning till hållbar utveckling, ett begrepp som lanserats under 1980-

talet.27 1990 fastslog man i skollagen att: ”Var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktningen för varje människas egenvärde och för vår gemensamma miljö.”28 Under 1990-talet 

vidgades den tidigare synen på miljöundervisningen. Miljö som begreppet vidareutvecklades 

till eller ersätts helt av begreppet hållbar utveckling. 1992 höll Förenta Nationerna i Rio de 

                                                           
24 Skolverket 2002, s. 10, 12-15; Sandell 2003, s. 44-45, 51, 134-135. 
25 Skolverket 2002, s. 10, 12-15; Sandell 2003, s. 46. 
26 Sandell 2003, s. 135-136. 
27 Skolverket 2002, s. 10, 12-15, 18. 
28 Skolverket 2002, s. 21. 
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Janeiro den hittills största konferensen i historien vid namn Earth Summits. Under konferensen 

författades bland annat det hittills mest omfattande dokumentet, Agenda 21. I Agenda 21s 

trettiosjätte kapitlet kan man läsa om utbildningens roll för en hållbar utveckling. Även ansvaret 

för miljöns utveckling vidgas under 1990-talet till att inkludera individen som aktör och inte 

bara samhällets gemensamma ansvar. Därefter betonade man i undervisningen att eleverna skall 

förhålla sig kritiska och värdera olika miljöaspekter och uppmärksamma olika infallsvinklar av 

miljöproblematiken, till exempel att bli och vara en kritisk och medveten konsument. Denna 

undervisningsform försöker lyfta fram demokratin som en central del i undervisningen som 

närmar sig en rekonstruktivistisk karaktär för att främja en god utveckling av samhället.29 

Miljöns framtid hade formats till en politisk fråga, en strid mellan olika intressen i samhället. 

Därför skulle eleverna lära sig att se hela samhällets påverkan, både lokala och globala problem 

och förstå samspelet mellan dåtida, nutida och framtida utmaningar. Begreppet hållbar 

utveckling skulle på så vis integreras i alla ämnen och i alla undervisning. Undervisningen 

karaktäriserades av diskussioner. Eleverna skulle själva ta ansvar för undervisningens 

utformning med läraren som handledare.30 Mycket av detta tidigare innehåll är fortfarande 

relevant i den aktuella Läroplanen, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan (Gy11). 

 

Vad säger Gy11? 

För att få en bild av miljöns roll i bildundervisningen och hur lärare och elever skall förhålla 

sig till målen har jag studerat Gy11’s mål och riktlinjer men även tittat på specifika 

ämnesplaner, både obligatoriska kurser och valfria kurser. I första kapitlet grundläggande 

värden i Gy11 sägs följande att: ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt förvår gemensamma miljö.”31 Enligt Gy11 är 

skolans uppdrag att ”genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer 

nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.[...]Vidare ska skolan utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor.”32 

Sedan tillägnas ett helt stycke där man fastslår att: 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att eleverna dels själva kan 

medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.33 

I kapitel 2.1 är det skolans ansvar att varje elev: ” har kunskaper om förutsättningarna för en 

god hälsa.”34 Samt att alla som arbetar på skolan ska ”samverka för att göra skolan till en god 

                                                           
29 United Nations Conference on Environment & Development. Agenda 21. Rio de Janerio, Brazil, 1992. Kapitel 
36; Skolverket. Hållbar utveckling i skolan, 2002. s. 10, 12-15, 18; Världshorisont, Hållbarutveckling, 2012.  
30 Sandell 2003, s. 137-138. 
31 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011, s. 5. 
32Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 7. 
33 a.a., s. 7. 
34 a.a., s. 9. 
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miljö för utveckling och lärande.”35 I kapitel 2.2 Normer och värden skrivs följande att ”skolans 

mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv.”36 I Gy11’s gemensamma riktlinjer sägs även följande: att alla som arbetar i skolan 

ska ”gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.”37 

Det rör att alltså inte enbart eleverna utan även all personal ska visa ansvar, vilket preciseras än 

mer i kapitel 2.3 elevernas ansvar och inflytande. Där anges det att skolans mål är att varje elev 

”tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.”38 I läroplanen Gy11’s examensmål 

för alla nationella program – Estetiska progranet anges inget som kan kopplas till miljö, utan 

det kan istället återfinnas i de olika ämnesplanerna för bild i Gy11.39 

 

Vad säger de olika ämnesplanerna? 

Ämnesbeskrivningen för estetiska programmet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: ”Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt 

och arbetsmiljö som gäller för området.”40 Kurserna Bild 1, Bild och form 1a2, Bild och form 

1b och Form nämns med snarlika formuleringar som ämnesbeskrivningen.41 

Inom Estetisk kommunikation finns tre kurser varav Estetisk kommunikation 1 tar upp följande 

om miljö i kursmålen: ”Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och 

arbetsmiljö i konstnärlig produktion.”42 Kursmålen rörande miljö omformuleras i Estetisk 

kommunikation 2 till: ”Lagar och andra bestämmelser om konstnärliga produktioner, till 

exempel om upphovsrätt, royaltyer, arbetstid och arbetsmiljö.”43 Alltså skrivs inte kunskap om 

arbetsmiljö som ett krav utan ett exempel. Istället för att fördjupas inom Estetisk kommunikation 

3 tas istället punkten bort helt.44 I centralt innehåll för Bild och form 1a1 och Bild och form – 

specialisering saknas punkten om miljö även där helt hållet.45 

 

Miljömedvetenhet i gamla läroplanen, Lpf 94 

Eftersom vanor tenderar att leva vidare trots ny medvetenhet, i detta fall medvetenhet om den 

aktuella läroplanen Gy11, så kan tolkningar och värderingar leva kvar sen den gamla 

läroplanen. På så vis kan man se om miljömålens betydelse har ökats eller minskat i Gy11, 

därför har den gamla läroplanen Lpf94 nedan citeras.46 Enligt Lpf94 ska skolan ”utveckla 

                                                           
35 a.a., s. 10. 
36 a.a., s. 11. 
37 a.a., s. 13. 
38 a.a., s. 12. 
39 a.a., s. 43-44. 
40 Skolverket, Ämnesplanen för bild 2011, Stockholm, 2011, s. 1-2.   
41 a.a., s. 3, 9, 18.   
42 Skolverket, Ämnesplanen för estetisk kommunikation 2011, Stockholm, 2011, s. 3.   
43 a.a., s. 6.   
44 a.a., s. 8.   
45 Skolverket, Ämnesplanen för bild 2011, 2011, s. 1-2, 7, 15. 
46 Sandell 2003, s. 129. 
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elevernas kommunikativa och sociala kompetens, samt uppmärksamma hälso- och livsstils-

frågor.”47 I Bildämnet skulle detta kunna vara kemikalier och partiklars påverkan på hälsan.  

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet 

ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna ska i skolan få utveckla 

sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och 

tillsammans med andra.48 

Slutligen citeras även att ”Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de 

kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling. Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna 

verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att 

förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser.”49 

I kapitel 2.2 Normer och värden i Lpf 94’s läroplan tas som sista mål upp att sträva efter att 

varje elev ”visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv,”50 vilket är samma strävans mål som i Gy11. I kapitel 2.3 Elevers ansvar och 

inflytande tas som första punkt upp att skolan skall sträva efter att varje elev ”tar personligt 

ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,”51 Även i Lpf 94’s riktlinjer står det att: ”Alla som 

arbetar i skolan ska ”gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön.”52 

 

Sammanfattning av Gy11 och Lpf 94 

I Gy11 står det tydligt att alla gymnasieämnen skall ta del av både närmiljö som miljön i ett 

vidare perspektiv men även riktlinjer för ett gemensamt ansvar av den fysiska skolmiljön. I det 

centrala innehållet för Bild 1 och Bild 1a2 kan man se att de båda kurserna har samma mål, 

dock har man byggt om meningarna för varje kurs, eller kastat om orden rättare sagt. Det ser 

alltså ut som olika mål men tittar man noggrannare ser man att innehållet är detsamma. Även 

Estetisk kommunikation 1 och 2 har mycket lika innehåll. Skillnaden är att i Estetisk 

kommunikation 2 tar man arbetsmiljö som exempel medan i första kursen slår man fast målen 

tydligare. Bild och form – specialisering, bild 1a1 och Estetisk kommunikation 3 saknar båda 

punkter rörande miljö i det centrala innehållet av kurserna. Det är tydligt att målen är fler och 

mer specifika i den yngre och aktuella Gy11 men man kan också se att det fanns en tydlig grund 

för miljömedvetenhet redan i den förra läroplanen Lpf 94, där även många punkter är 

fortfarande aktuella i Gy11.  

                                                           
471994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella 
program ; Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen, Utbildningsdep., 
Stockholm, 1994. s. 5. 
48 a.a., s. 5. 
49 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994, s. 5-6. 
50 a.a., s. 12. 
51 a.a., s. 13. 
52 a.a., s. 14. 
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LITTERATURGENOMGÅNG 

 

Den tidigare forskningen som är gjort på miljömedvetenhet i skolan är främst inriktad mot lägre 

åldrarna, alltså förskolan och grundskolans tidigare år. Av de studier som är gjorda mot 

gymnasieklasser finns ingen inriktad mot det estetiska programmet. Området är i stort sett 

mycket magert trots det heta ämnet.  

År 2001 kartlade Skolverket miljöundervisningen inom svensk skola. Kartläggningen genom-

fördes via en undersökning där lärarna fick välja mellan tre alternativ av miljöundervisning som 

var mest lik deras egen undervisning. Studien visade att de tre olika undervisningsalternativen 

parallellt utformar skolans miljöundervisning. De tre alternativen kom därför att ses som tre 

undervisningstraditioner, nämligen essentialismen, progressivismen och rekonstruktivismen.53 

I Skolverkets rapport har man tittat på grund och gymnasieskolor för att se vilken effekt de 

miljömål som författats har fungerat praktiken. Skolverkets rapport visade på att lärare i de 

lägre åldrarna var mer delaktiga i miljöundervisningen och att engagemanget avtog ju högre 

upp i årskurserna man kom. Rapporten visade på att en tredjedel av lärarna var engagerade i 

viss utsträckning och en tredjedel i stor utsträckning. ”Oftast är miljöfrågor på ett naturligt sätt 

integrerade i den vanliga undervisningen och skolorna kännetecknas av att de har en god 

arbetsmiljö, handlar miljömärkta produkter och har infört sopsortering. Temadagar och 

ämnesintegration är områden där en utveckling har startat.”54 Dock var samtliga av de 

intervjuade lärarna undervisande i främst de teoretiska ämnena och bildlärare saknades helt.  

Det intressanta i enkätundersökningen är att 10–20 procent av lärarna i praktiskt estetiska 

ämnen bedriver miljöundervisning trots att den aktuella läroplanen för tiden inte berör miljö-

undervisning i bild - då kursplanerna i dessa ämnen saknar tydliga mål för miljöundervisning.55  

Trots viss utveckling och initiativ anser skolverket att miljömålen inte fått de genomslag man 

önskat. Detta trots att de flesta lärare och ledning fann ämnet mycket relevant och viktigt, även 

om det inte har förverkligats i undervisningen. Många lärare anser att eleverna är engagerade i 

miljöfrågor men att lärarna själva inte har kunskapen att ta steget vidare till att förverkliga det 

i själva undervisningen.56 Här beskrivs en kunskap baserad på lärarens eget initiativ till 

fortbildning snarare än sin egen grundutbildning. En annan kunskapstillgång är skolans egna 

initiativ till fortbildning för personal (och elever), till exempel en årlig dag om hållbar 

utveckling.57 Inger Björneloo publicerade 2007 en avhandling om olika innebörder av 

fenomenet hållbar utveckling och hur det kommer till uttryck i lärares beskrivningar av sin egen 

undervisning på grundskolan. Björneloo undersökte både vad lärarna tyckte att eleverna borde 

lära sig och vad som var mest väsentligt för undervisningen. Hon kom fram till att det fanns en 

mångfacetterad bild bland lärarna om hur hållbar utveckling skulle bli en del av undervisningen. 

Björneloo uppfattade att lärarna i studien ansåg att de alltid undervisat i hållbar utveckling, att 

                                                           
53 Skolverket 2002, s. 150; Sandell 2003, s. 133. 
54 a.a, s. 150. 
55 a.a., s. 150-151. 
56 a.a., s. 152-153. 
57 a.a., s. 80. 
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begreppet hållbar utveckling passar in i all deras undervisning. Detta har Björneloo tolkat som 

en försvarsmekanism när läraren finner ”ett nytt undervisningsinnehåll, som kan te sig diffust 

och ogripbart, liknas vid tidigare välkänt och läraren behöver inte ändra på särskilt mycket för 

att känna sig delaktig och uppdaterad.”58 Björneloo fångade upp att många lärare uttryckte en 

viss ”frustration över ämnesuppdelade scheman och fragmentarisk kunskapsmätning. De 

nämner att det finns bekymmer med prov och betyg eftersom dessa ofta inriktar sig på mätbara 

kortsiktiga kunskaper som ibland lägger ett raster över den holistiska undervisning de ger 

uttryck för att sträva efter i stället.”59 På så vis hamnar dessa svårmätbara kunskaper i skym-

undan. Björneloo fann också att lärarens personliga intressen och ställningstagande påverkade 

undervisningen. En undervisning som hade en hög form av traditionalistisk utformning, 

uppfattade lärarna sig själva som förebilder för eleverna. Därmed skulle läraren försöka ”leva 

som man lär”, för att ses som äkta och sann i elevernas ögon. Ett gemensamt synsätt bland 

många av lärarna var också att de målade upp ett mål runt vissa elever där läraren försökte få 

eleven att se till samhället och inte bara till sig själv. Det tolkade jag som det vidare perspektivet 

som finns nämnt i kapitel 2.2 Normer och värden i Gy11.60 Precis som det tidigare 

problematiserades i inledningen så finns det chans att ”bara för att eleverna lär sig att spara på 

pennor och återvinna papper i skolan så behöver det inte betyda att de är personligen berörda 

av detta, inte heller att de sparar på vare sig papper eller pennor när de lämnat klassrummet.”61 

Björneloo uppfattade att det bland lärarna fanns en oro över framtiden och en, ”en strävan att 

vrida läraransvaret från kunskap om världen till ansvar för den.”62  

I denna undersökning var en av intervjufrågorna konstruerad för att få reda på om läraren hade 

fortbildat sig inom miljömedvetet. Frågan är aktuell då fortbildning och att aktivt ta till sig 

aktuell forskning tenderar till att läraren reflekterar över sin egen undervisning. En annan fråga 

som lärarna fått svara på var om det någon gång skett en olycka i bildsalen. Frågan 

konstruerades dels för att skolan är en plats med mycket kemikalier och verktyg men också för 

att skolan som sektor är en av dem som rapporterar in flest skador i kommunen. 2006 gjordes 

en enkätundersökning i sjuttiotvå olika kommuner i Sverige. Undersökningen behandlade olika 

typer av olyckor som skett i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Olyckorna kunde handla 

om exempelvis miljöförstöring, brand, buller, fallolyckor och olyckor relaterade till kemikalier 

är några av de störningar som rapporterats från skol och barnsomsorg.63  

Den tidigare forskningen och litteraturen har en sak gemensamt, att alla är författade under den 

dåtida Lpf 94, en läroplan där miljön hade en svagare position i strävansmål och kursplaner till 

skillnad från den nu aktuella Gy11. Det gör det än intressantare att se om de olika strävansmålen 

och kursmålen i Gy11 har fått ett starkare genomslag bland lärarna idag. 

                                                           
58 Björneloo 2007, s. 15, 157. 
59 Björneloo 2007, s. 159. 
60 Björneloo 2007, s. 161-163; Läroplanen Gy11 s. 12. 
61 Björneloo 2007, s. 161. 
62 a.a., s. 162. 
63 Björneloo 2007, s. 158; Se bilaga: INTERVJU LÄRARE; Johansson, Anna & Strömgren & Backe, Hantering av 
risk- och säkerhetsfrågor i svenska kommuner: Resultatet från en enkätundersökning, Karlstads. universitet, 
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö, 2006, s. 5, 23, 39. 
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TEORI 

 

Vad är lärande och vad är lärarens roll? Enligt Platon var lärarens uppgift att genom dialog 

förmedla kunskap till eleven. Platon ansåg att det redan inom eleven fanns verktyg, verktyg för 

att analysera, finna insikt och förståelse för att sedan kunna lösa de problem eleven stod inför. 

Inlärningen skedde med reflektion (rationalismen). Platons föreställningar om vad som är 

lärande har färgat de moderna strömningarna som bland annat är känd som kognitivismen. 

Platons egen elev, Aristoteles - lyfte fram att inlärningen inte enbart kan förklaras med 

reflektion. Aristoteles ansåg att de fanns en ytterligare faktor, att praktiskt lära sig genom 

handling. Eleven skulle sätta sina tankar till verkligheten och praktiska handlingar för att 

slutligen lära sig genom erfarenheten. 64  

Trots att dessa teorier är över 2300 år gamla är de grunden för den västerländska didaktiken. 

Aristoteles är att betrakta som den första företrädaren för det empiriska perspektivet. Inom detta 

perspektiv framställs eleven som en omålad målarduk, redo för att färgläggas av en palett med 

kunskap vars pensel far över duken med läraren som konstnär. Att konst också betyder 

kunnande gör inte denna liknelse mindre slående. Liknelse kan ses som att den färdiga 

målningen representerar de kunskapsmål eleven ämnar att ta sig till sig efter avslutad 

skolgång.65 Men även om lärarens syn på undervisningen är viktig så är det inte det enda som 

spelar in på undervisningens utformning. För att ta reda på undervisningens miljömedvetenhet 

räcker det inte att bara titta på lärarens egen syn, andra faktorer måste även lyftas fram. 

 

Ramfaktorteorin 

För att besvara undersökningens syfte har ramfaktorteorin använts som teoretisk utgångspunkt. 

Denna teori är vald för att synliggöra faktorer som kan påverka undervisningen. 

Ramfaktorteorin är en teori som skapats av Urban Dahllöf under 1960-talet i samband med den 

svenska skolans stora reformer. Teorin lämpar sig mycket väl för att få förståelse för 

läroplansteoretiska frågor. Teorin har sedan vidareutvecklats av Ulf P Lundgren.66 

Ramfaktorteorin var revolutionerade genom att den bröt mot tidigare idealistiska teorier om 

undervisning genom att lyfta fram de begränsningar som skolan som organisation innebär för 

den genomförda undervisningens gestaltning. Dahllöf ansåg att om man skulle förstå 

undervisningens resultat och hur det i sin tur är kopplat till undervisningens förlopp och metoder 

krävdes att man också tittade på yttre faktorers inverkan på undervisningen, nämligen de ramar 

undervisningen fick förhålla sig till. Teorin kan därmed ses som ett verktyg att utvärdera hur 

                                                           
64 Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.), Allmändidaktik: vetenskap för lärare, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2011, s. 161-162; Konst, Nationalencyklopedin, 2015. 
65 Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.), Allmändidaktik: vetenskap för lärare, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2011, s. 161-162; Konst, Nationalencyklopedin, 2015. 
66 Lindblad, Sverker & Linde G & Naeslund, Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. Pedagogisk forskning i Sverige, 
4(1), 1999, s. 97-98, 103; Lindblad, Sverker & Sahlström, Fritjof. Ramfaktorteori och klassrumsinteraktion - 
gamla mönster och nya gränser. Pedagogisk Forskning i Sverige, 4(1), 1999, s. 73. 
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Fig. 1: Ramfaktorteorin   

politiska beslut formar undervisningen och vad det kan resultera i, alltså både beslut på riksnivå, 

kommunalt men även skolans styrelse. Denna process är gestaltad nedan:67 

 

Dahllöf kritiserade de glapp som kan finnas mellan teorin och praktiken i undervisningen. Han 

ansåg att ”skoldebatt och skolpolitik handlar i stor utsträckning om vad som är önskvärt och 

beslut om läroplaner och undervisningsformer fattas ibland utan tillräcklig koppling till andra 

beslut som ger de yttre betingelserna för att det önskade ska kunna uppnås.”68 Med andra ord 

kan alltså läraren vara skyldig att uppfylla krav från styrdokumenten som inte undervisningen 

har förutsättningar att tillgodose, exempelvis på grund av ekonomin eller interiören i 

klassrummet. Lundgren utvidgade teorin ytterligare under 70-talet där Lundgren frågade sig 

varför dessa ramfaktorer uppstår. Flera andra traditioner kom att inkluderas i ramfaktorteorin 

bland annat ett reproduktionsteoretiskt inslag, då man genom undersökningar uppmärksammat 

hur skolan som tidigare var sedd som en ”spjutspets mot framtiden” istället bidrog till att 

återskapa negativa normer som fortsatte att konstruera ojämställdhet och orättvisor.69 I bak-

grunden togs den aktuella läroplanen Gy11 upp och dess föregångare Lpf 94, eftersom 

läroplanen är en bärande ramfaktor. Linde anser att: 

Läroplaner är å ena sidan viktiga att förstå och förklara i sitt historiska och sociala 

sammanhang. Innebörden av läroplaner som bestämmande och begränsande ramar för 

undervisningsförlopp är å andra sidan också viktiga att fånga. Samtidigt är emellertid frågan 

om undervisningens innehåll också en fråga om aktörer och deras praktiska förnuft.70 

Ramfaktorer kan delas in på flera olika sätt, det första sättet är att betrakta ramarna som tre 

olika kategorier. Den första är den fysiska som i denna undersökning kan vara exempelvis 

bildsalens förutsättningar till att källsortera, Den andra kategorin är den administrativa som 

skulle kunna vara arbetsuppgifter och schemaläggningen och den tredje kategorin är den 

juridiska, alltså de lagar och styrdokument läraren måste förhålla sig till, exempelvis de 

styrdokument som togs upp i bakgrunden till undersökningen. 71 Den andra typen av indelning 

av ramarna skulle kunna betraktats som är de faktorer som läraren antingen kan eller inte kan 

påverka. Ramfaktorerna kan också delas in i inre och yttre ramfaktorer. De yttre utgörs av staten 

och kommunen. De inre av kommun, skolan och läraren själv.72 Ramarna bör därför också 

betraktas som dynamiska eller flexibla då läraren kan välja vilka ramar läraren utnyttjar, ett 

exempel är hur läraren konstruerar uppgifter i förhållande till kursmålen eller lärarens 

                                                           
67 Lindblad, Sverker & Linde G & Naeslund 1999, s. 97-98. 
68 a.a., s. 98. 
69 a.a., s. 98-99. 
70 a.a., s. 103. 
71 a.a., s. 99. 
72 Långström, Sture & Viklund, Ulf, Praktisk lärarkunskap, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. s. 19. 
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fördelning av budgeten vid materialinköp. Läraren kan också förbise de yttre ramarna, 

exempelvis kan läraren borste från punkter i styrdokumenten eller olika föreskrifter om 

kemikalieanvändning.73 

 

Repertoar 

Begreppet repertoar fördes fram av Göran Linde för ”analys av skillnader mellan enskilda lärare 

i deras frirum för stoffurval.”74 Han menar att det finns två typer av repertoarer, den potentiella 

och manifesta repertoaren: 

Den potentiella repertoaren består av de lektioner läraren med hänsyn till sin livshistoria, sin 

yrkeserfarenhet och sin beläsenhet kan hålla, det vill säga »de sånger hon kan sjunga». Den 

manifesta repertoaren är de sånger hon faktiskt sjunger, vilket innebär det innehåll som 

realiseras.75  

Förvisso ska inte repertoaren betraktas som ett fenomen som enbart individuellt skapas av 

läraren själv utan även ett fenomen som socialt konstrueras i olika grupper och rörelser i 

samhället. Till exempel kan två lärarens repertoar skilja sig åt beroende på vilket universitet de 

utbildade sig på och under vilken tid.76 Denna problematik hoppas jag kunna fånga genom att 

analysera vad läraren själv anser nått ut till eleverna i men också vad eleverna själva uppfattat 

nått fram till dem.  

 

Kritik mot ramfaktorteorin  

Ramfaktorteorin har dock fått kritik för att denna teori kan få omgivningen att uppfattas som 

en dominant aktör och inte den undervisande läraren som framstår som passiv i undervisningens 

utformning. ”Ramfaktorteorin underskattar därav möjligheten för undervisande lärare att välja 

stoff efter egna intentioner.”77 ”Man kan formulera detta i termer av en klyfta, eller måhända 

ett ömsesidigt misskännande, mellan ramfaktorteori och lärares praktiska förnuft.”78 Jag finner 

även styrkorna i ramfaktorteorin mer passande för undersökningen än att bara studera läraren 

som aktör. Styrkan ligger i att ramfaktorteorin i stället kan belysa samhällets och organisa-

tionernas påverkan av den reella undervisningen.79 Flera av intervjufrågorna som resultatet är 

baserat på belyser också lärarens egen syn på miljömedvetenhet i bildundervisningen. Samtidigt 

uppfattar jag att synliggörandet av de yttre ramfaktorerna i bildämnet är mycket vitalt, då det är 

lättare för de styrande att förändra de yttre ramarna så att en god lärandemiljö främjas än att 

försöka ändra den verksamma lärarens ”praktiska förnuft”, alltså lärarens egna föreställningar 

om miljöns roll i undervisningen. 

                                                           
73 Lindblad, Sverker & Sahlström, Fritjof, 1999. s. 75-76. 
74 Lindblad, Sverker & Linde G & Naeslund, 1999. s. 103. 
75 a.a., 1999. s. 103. 
76 a.a., 1999. s. 104. 
77 a.a., s. 103. 
78 a.a., s. 100. 
79 a.a., s. 104-105. 
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METOD 

 

För att besvara frågeställningen om hur läraren ser på miljömedvetenhet, har kvalitativa 

intervjuer utförts på sex gymnasieskolor med estetiska programmet inriktning bild. De besökta 

skolorna har spritt geografiskt läge inom Sverige. Skolor har besökts i Västerbotten, Halland, 

och Västra Götalands län. Skolornas elevantal skiljer sig åt med allt från 300 till 2500 elever, 

men detta år är elevgrupperna ovanligt små på grund av den demografiska utvecklingen, alltså 

att barnkullarna var mycket små runt 1997. 

Bildsalarna på vardera skola har även inventerats och observerats för att få en bild av situationen 

och möjligheter för hänsyn till miljö och hälsa. Därmed kan salarna betraktas som yttre ramverk 

som lärarna får förhålla sig till och undersöka hur dess faktorer spelar in på undervisningen. 

Sammanlagt har sju lärare intervjuats för att besvara de två första frågeställningarna: Ett, hur 

förhåller sig läraren till miljömedvetenhet i undervisningen i förhållande till de olika 

ramfaktorerna? Och två, vilka metoder används för att göra miljömedvetenhet till en del av 

undervisningen? För att besvara sista frågan ”hur uppfattar eleverna miljömedvetenhet inom 

bildundervisningen?” har elever i årskurs tre på estetprogrammet med inriktning bild intervjuats 

i mindre grupper för att se vilken syn de har på bildämnet ur en miljöaspekt.  

 

Kvalitativ metod  

För att besvara frågeställningen är kvalitativ intervju vald som metod. Kvalitativa intervjuer 

kan med enkla och precisa frågor ge nyanserades och komplexa svar. Metoden är lämplig då 

undersökningen ämnar att finna mönster om åsikter om miljömedvetenhet som kan återfinnas i 

bildundervisningen men också finna samband mellan olika ramfaktorer och undervisningens 

gestaltning i praktiken.80 För att tolka intervjuerna med lärare och elever och deras syn på 

miljömedvetenhet i bilden har texterna analyserats med en hermeneutisk metod. Hermeneutiken 

är en tradition med rötter långt tillbaka i tiden och själva namnet härstammar från det grekiska 

gudanamnet Hermes. Hermeneutik betyder att tolka eller förklara. Metoden lämpar sig väl för 

att analysera olika debatter och fenomen i samhället. Samtidigt är metoden mycket lämplig för 

att förstå och uppmärksamma individens egen syn, upplevelser och tolkningar av verkligheten. 

Enligt mytologin var Hermes roll att förenkla och förklara gudarnas budskap till människorna, 

samma roll som hermeneutiken har i denna undersökning.81 Samtliga intervjuer är 

standardiserade, alltså samma frågor och följd till alla informanter. Frågorna är öppna för att få 

så många perspektiv och åsikter som möjligt men också för att få en struktur på frågorna så 

intervjun håller sig inom ämnets ramar.82 Vid en intervju med smal tidsram och hårt 

strukturerade frågor finns en risk att frågorna speglar intervjuarens föreställningar och 

kunskaper i ämnet, i värsta fall kunskapsbrister och fördomar. Därför måste den som genomför 

                                                           
80 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 25, 27. 
81 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015, 
s. 71, 87. 
82 Trost 2010, s. 39-40; Wibeck 2010, s. 58.  
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studien i den hermeneutiska metoden vara medveten om sina föreställningar för att lägga dem 

åt sidan och låta informanten ta tid och plats. Samtidigt är kunskap om ämnet en förutsättning 

för att kunna förstå, tolka och minska distansen till det empiriska materialet.83 Intervjuerna har 

spelats in med diktafon. Fördelarna är att intervjuaren kan fokusera på själva samtalet och inte 

anteckningar, vilket kan annars bli ett stressigt moment att hinna med och formulera alla 

detaljer. Istället kan fokus riktas mot att uppmärksamma hur ord sägs exempelvis tonfall och 

gester. Därefter kan intervjun kännas mer som ett samtal. Informanten kan även bli störd av 

anteckningarna så därför kommer intrycken att antecknas efter intervjun, för få ner sådant som 

uppmärksammades men inte fastnar på ljudinspelningen som exempel kroppsspråk.84  

 

Enskilda intervjuer  

Enskilda intervjuer skedde med undervisande bildlärare.  Lärarna är slumpmässigt utvalda 

utifrån olika geografiska lägen.  Dessa intervjuer är gjorda på valfri plats – vald av den 

intervjuade för att få en bekväm situation men med enda krav att kunna få sitta ostört.85 Enskilda 

intervjuer med läraren har valts för att det dels i många fall är svårt att få ihop en gruppintervju 

med flera bildlärare men också för att läraren inte ska begränsas i samtalet. Läraren fick i förväg 

frågorna skickade till sig tillsammans med de forskningsetiska kraven. Intervjun bestod av 

nitton öppna frågor och lärarna fick även ett utskrivet exemplar av frågorna att ha under 

intervjuns gång.86 Det finns en möjlighet att läraren vill framställa sig själv eller sin 

undervisning bättre än den uppfattas utifrån men även det fenomenet kan belysa viktiga 

strukturer. För att balansera upp kommer också elevernas uppfattning av undervisningen få 

vägas av med lärarens uppfattning om den reella sanningen. 

 

Fokusgruppintervjuer 

Fokusgrupp betyder att man i grupp formar intervjuerna efter ett tema, i detta fall miljö-

medvetenhet i undervisningen. Intervjuerna skedde i grupper på fyra och sex elever från årskurs 

tre. Att inkludera fler elever i grupperna var inte möjligt då det kan bli svårt att hålla reda på 

vem som säger vad och att låta alla komma till tals. Inom större grupper tenderarar också 

deltagarna att lättare tappa fokus. En riktlinje är att det ska vara möjligt för alla i gruppen att 

kunna ha ögonkontakt med varandra. Eleverna har fått femton öppna frågor att diskutera som 

observerades och spelades in med diktafon. För att eleverna ska hålla sig till ämnet styrs 

intervjun av mig som moderator. Fördelen med fokusgruppintervjuer är att den enskilda eleven 

kan finna ståndpunkter och insikter genom att höra de andras åsikter. Eleverna kan även genom 

fokusgruppintervju bygga vidare på varandras tankar. Nackdelarna med fokusgrupper kan dock 

vara att de extroverta eleverna tar mer plats i gruppen och vissa elever inte kommer till tals, 

även då kan moderatorn gripa för att fördela ordet, vilket dock inte får påverka diskussionen i 

                                                           
83 Fejes & Thornberg 2015, s. 81-83. 
84 Trost 2010, s. 74; Wibeck, Victoria, Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 
2., uppdaterade och utök. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 91. 
85 Trost 2010, s. 65; Wibeck 2010, s. 193. 
86 Se bliga: INTERVJU LÄRARE, s. 58. 
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sig. Dessa negativa tendenser tenderar att bli större om gruppen är stor då avståndet mellan 

deltagarna ökar om de är för många medan inom en liten grupp kan individen ta större plats. 

Det finns också risk för att gruppen håller med om allt, att en uppfattning eller åsikt framförs 

istället för flera – som hade kunnat uppmärksammas vid enskilda intervjuer. Gruppintervjuer 

är därför sämre för att ta fram enskilda åsikter men lämpar sig bra för att samla elevernas 

erfarenheter, i detta fall erfarenheter av miljömedvetenhet i bildundervisningen.87 Intervjun 

bestod av femton frågor som speglade lärarnas svar.88 Frågorna fick eleverna utskrivna, så de 

kunde ha dem framför sig under intervjun.  

 

Urval 

De intervjuade är tredjeårselever på det estetiska programmet inriktning bild. Tredjeårs elever 

är valda för att de är i slutet av sin utbildning och därmed har läraren haft möjlighet att inkludera 

de punkter som rör miljö i tidigare och aktuella kurser. Om så är fallet har även eleverna kunnat 

ta till sig kunskapsmålen. En annan faktor är att om eleverna följer sin årkurs är samtliga 

myndiga. Vilket innebär att de alla kan delta i intervjun utan målsmans godkännande, som i sin 

tur underlättar det logistiska i undersökningen. En ytterligare faktor är att eleverna har känt 

varandra i tre år och har förmodligen en god klassdynamik vilket underlättar och öppnar upp 

för en gruppdiskussion, då jag förmodar att gruppdiskussioner har på ett eller annat sätt varit en 

del av deras undervisningsformer. De sju lärarna är slumpvis valda för att få ett brett geografiskt 

läge, från olika skolor och län. Det som kan störa undersökningen kan vara att de tillfrågade 

som tackade ja till intervjun redan själva tycker att ämnet är viktigt och att man därför får en 

grupp som lutar åt en viss undervisningsfilosofi. 

 

Etiska ställningstaganden 

Undersökningen och utformningen av intervjuerna har utgått från fyra forskningsetiska krav. 

Kraven har mejlats ut till samtliga informanter och funnits tillgängliga under intervjun. Det 

första är Informationskravet som innebär att den intervjuade ska informeras om vad som är 

syftet med intervjun och att det är helt frivilligt. Det andra kravet är Samtyckeskravet som 

innebär att den intervjuade informeras om intervjuns villkor och att parten kan bestämma själv 

om tid och kan när som helst avbryta intervjun utan negativa följder av det fattade beslutet. Det 

tredje kravet är Konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla uppgifter som skulle kunna 

identifiera den intervjuade kommer vara praktiskt omöjliga att ta del av för utomstående, den 

intervjuade kommer vara helt anonym i undersökningen. Det fjärde och sista forskningsetiska 

kravet är Nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att intervjuerna får endast användas till 

forskningens ändamål, alltså det syftet den intervjuade har medgivit till och inget annat.89  

                                                           
87 Trost 2010, s. 43-45, 67; Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 
191; Wibeck 2010, s. 11, 50-51, 56-57, 61-63, 83. 
88 Se bilaga: INTERVJU ELEVER. 
89 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002, s. 7-14; Kvale 2014, s. 105-109; Wibeck 2010, s. 139.  
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RESULTAT OCH ANALYS 

 

Nedan redogörs för resultatet av de kvalitativa intervjuerna med sju lärare och två fokusgrupper 

med sammanlagt tio elever. Utifrån intervjufrågorna har olika teman tagits fram, vilket i sin tur 

kommer redovisas i fem avsnitt med vars sin delsammanfattning. Det första avsnittet skolan 

och bildsalen redogör för de inventeringar som gjorts i bildsalen, för att belysa de yttre ramar 

eller de fysiska ramarna som läraren får förhålla sin undervisning till, alltså vilka materiella 

förutsättningar som finns för undervisningen.  Här inkluderas också de yttre ramar läraren själv 

formar i bildsalen, till exempel det lärarna köpt in i form av inventarier och material. Läraren 

Una berättade till exempel ”att den läraren som byggt upp salarna gör det till deras institution”, 

på så vis skapas ramar läraren fått förhålla sig till och de lärare som efterträder. Skolorna har 

fått fiktiva namn precis som lärare och elever. Det andra avsnittet Lärarens miljömedvetenhet 

redogör för de inre ramar som läraren har i form av personliga uppfattningar om miljö och hur 

läraren anser att miljömedvetenheten ska påverka undervisningen. De sju lärarna har fått 

följande fiktiva namn: Una, Annika, Matilda, Bengt, Martina, Linda och Mario.  

I det tredje avsnittet Lärarens förutsättningar för miljömedvetenhet ligger undersökningens 

fokus på de inre ramarna och lärarens potentiella repertoar, det vill säga det läraren kan eller 

anser sig kunna och inte nödvändigtvis vad läraren gör. I fjärde avsnittet Lärarens undervisning 

om miljömedvetenhet undersöks den manifesta repertoaren, vilket innebär det innehåll som 

realiseras i undervisningen – eller i själva verket det läraren anser sig göra. Avsnittet belyser 

vilken del miljömedvetenhet faktiskt har enligt läraren i undervisningen och hur läraren 

omvandlar teori till praktik. Femte och sista avsnittet Elevernas miljömedvetenhet belyser hur 

eleverna själva uppfattar miljömedvetet, för att se vilken kunskap som nått fram under deras 

snart tre års studier. Sammanlagt har de tio elever som medverkat fått fiktiva namn. Den ena 

gruppen bestod två killar och två tjejer och den andra gruppen av sex tjejer.  

 

Skolan och bildsalen  

De sex olika skolorna har som tidigare nämnt fått fiktiva namn. Beskrivningen av skolorna är 

baserad dels på observationer, lärarnas berättelser och skolornas hemsidor. 

Vildrosen är en kommunal och en av Sveriges största gymnasieskor. Skolans huvudbyggnad 

har många olika hus. Trots att det finns en bildsal i huvudhuset så håller det estetiska pro-

grammet till ett par kilometer längre bort, nere vid havet. Sexplanshuset byggdes år 1912 och 

är kulturminnesmärkt. Takhöjden är mycket hög och har gamla fönster med stort ljusinsläpp. 

Det finns tre bildsalar på varandra för att få bästa möjliga havsutsikt. En sal för enbart måleri. 

I den andra salen finns dels en verkstad i ena änden och ett litet eget lärarrum för de tre 

bildlärarna. I den tredje bildsalen finns i anslutning en välutrustad keramikavdelning. Dragskåp 

finns i de tre bildsalarna. Längst upp på femte våningen finns en analog och digital fotosal i 

toppklass. Det finns hiss, två stora stentrappor och mellan salarna går en mycket smal 

spiraltrappa. Det finns tre lärare verksamma, varav två har medverkat i undersökningen, Bengt 
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och Matilda. Inte bara de vanliga bildeleverna läser här utan här går också en särskild variant 

av naturprogrammet, som kallas Naturestet. Även kulturskolan samsas om ett av klassrummen 

efter skoltid. Sophuset ligger i ett eget litet hus på baksidan vid parkeringen. Lärarna är mycket 

stolta över sitt hus. Matilda berättar att det ”finns ingen bättre lokal i världen, den är fantastisk 

och alla elever trivs så bra, det är skönt att komma till skolan. Jag tror att lokalen påverkar, vad 

du omger dig av.” Vildrosens lärare är riktiga samlare, det är fullt med udda material, 

skyltdockor, flaskor, möbler och allt man kan tänka sig. Lärarna är inte medvetna om budgeten. 

Violen är en friskola som ligger centralt i ett mycket gammalt hus byggt 1876 med lokaler på 

fyra våningar. I den traditionella bild och forminriktningen har skolan tagit fram två 

specialiseringar, nämligen Modedesign och Design och inredning. Elevantalet på skolan är 

cirka 350 elever och lärarna anser att man på så vis kommer alla väldigt nära och skolans 

upplevs mycket trygg. ”Detta är en typisk friskola, där man tagit de lokaler som finns och skapat 

en bildsal.” säger Martina, som är ensam bildlärare på Violen. Martina som också är yngst av 

alla lärare i undersökningen är även yrkesverksam konstnär med flera års studier på konstskolor 

i bagaget. Skolans gamla interiör möter upp skolans renoveringar och bildeleverna har fått sätta 

sin egen prägel på de allmänna ytorna, detta för att eleverna ska kunna påverka sin egen 

arbetsmiljö. Bildsalen som är belägen på tredje våning har en normal takhöjd med mycket stora 

breda gamla spröjsade fönster. Klassrummet är uppdelad i ett rum för förvar och elevarbeten 

och i den stora salen finns en sektion med höga arbetsbord och en del med symaskiner till 

modeeleverna. Martina känner inte till vilken budget programmet har fått. 

Tisteln är en kommunal skola och är den nyaste av alla besökta skolor med en stor satsning på 

modern design. Tisteln grundades egentligen under tidigt sjuttiotal men genom stora 

renoveringar under tvåtusentalet blev skolan prisbelönad för den nya arkitekturen. Det finns en 

bildsal på skolan men estetelevernas ateljéer är dock avskilda från huvudbyggnaden och ligger 

en kilometer bort. Bildinriktningen ligger i en lokal med två våningar och mycket ljusinsläpp 

som är några år äldre än huvudbyggnaden. Den stora ateljén har en mycket hög takhöjd med 

stora fönster. Jämte finns ett rum med diskbänk och dragskåp, men dragskåpet har inte fungerat 

på länge. På nedre plan finns en snickeriverkstad för både trä och silversmide, jämte ligger även 

en keramikverkstad. Läraren Annika tycker dock att det fattas förvaring och den stora ljusa 

korridoren som leder från inomhustrappan agerar utställningslokal. Annika säger att bilden inte 

ens fått en budget i år av skolan, att hon det senaste inte ens har fått hälften av den budget de 

haft tidigare år men några siffor kan hon inte säga. 

På Kungsljuset samsas två friskolor i samma lokal. Bildläraren Mario undervisar därmed elever 

från två skolor. Skollokalen i sig är ett ombyggt shoppingvaruhus men lokalerna är öppna med 

hög takhöjd. Bildsalen har en glasad vägg, för att utnyttja den enda sidan ut mot det ”fria”. Här 

finns det låga klassiska bänkar. Bänkarna har borrade hål med snören för att eleverna ska kunna 

måla perspektiv med hjälp av trådarnas brytningspunkter, något som Mario tagit eget initiativ 

till. Mario, som är ensam bildlärare på Kungsljuset, har själv byggt ett tjugotal ljusbord så att 

varje elev har ett eget – kanske bättre till och med än de industritillverkade man annars möter. 

Mario är fransman och gått på konstskolor i Frankrike. Han är både verksam konstnär, designer 

och har läst till ett års komplettering för att bli lärare i Sverige. Det finns inget dragskåp eller 

rum anpassat för keramik på skolan. Istället har läraren tagit över en gammal verkstad i källaren 
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som ateljé som enbart nås med hiss. Jämte ligger också en mindre sal där de har formgivning, 

men idag får de samsas med ett teoretiskt program. I den lilla verkstaden står fortfarande alla 

bandsågar och maskiner kvar vilket gör det oerhört trångt mellan stafflierna. Men det finns ett 

litet rum med diskbänk och lite förvaring. På hyllorna står femlitersburkar med pigment, för 

enorma summor. Kungsljuset är den enda skolan med oljebaserade oljefärger. Eleverna lär sig 

riva sina egna pigment av bland annat äkta lapis lazuli som eleverna själva blandar med olja 

och balsamterpentin. Ventilationen är dålig och dånar så högt att det krävs hörselkåpor. Budget 

finns ingen helt säker bild av. 

Mandelblomman är kommunal och har köpt upp lokalerna som tidigare använts inom en annan 

sektor. Skolan är från andra hälften av 1900-talet men renoverades 2002 - då skolan fick överta 

lokalen. Bilden ligger på tredje våning. Här är salarna uppdelade i olika ämnen, keramik med 

två mindre rum, ett för brännugnen och ett annat för glaskonst. Vid glaskonsten står burkar med 

kemikalier som är direkt dödliga. En sal är för formgivning/design. Det finns en stor ateljé med 

en enorm takhöjd. Det finns också en grafisk verkstad med en stor press för kopparetsningar, 

ett mörkrum för screentryck och arbetsytor för linoleumtryck. Utanför tryckverkstaden finns en 

arbetssal med plastade bord lämpade för tryck på tyg och papper. I samma sal finns också 

dragskåp till exempelvis schablontryck. Två teori- och bildsalar ligger i estetkorridoren men 

med ett mer klassiskt lektionssalsformat. Bildlärarna har ett eget arbetsrum mitt emot. Det finns 

två olika förråd för material och medier. Av de fyra verksamma bildlärarna på skolan är Linda 

nyast. Skolan urskiljer sig också genom att klasserna är överfulla, trots att det som för många 

av de andra skolarna har varit en dipp i elevantalet. Linda kan inte svara för vilken budget 

skolan har för bildprogrammet. 

Blåklinten är en kommunal skola och anses ha det bredaste estetiska programmet i Sverige med 

cirka tusen elever totalt på skolan. För att komma in på estetiska programmet bild krävs 

färdighetsprover. Skolan ligger centralt i staden och har anor från 1800-talet vilket syns i det 

majestätiska sexplanshuset. Här finns takmålningar och kolossala fönster och marmortrappor. 

En städad men inspirerade miljö. Det finns många salar på skolan som är gjorda för de olika 

specifika ämnena, dörrar pryds med skyltar där det står ”gipssal”, ”keramik” och ”animering” 

med mera. Salarna skiljer sig också åt beroende på vilken våning de ligger på. Måleriet är högre 

upp i huset och keramik och formen är på bottenplan med lägre takhöjd än salarna högre upp. 

Skolan är bland annat utrustad med dragskåp. Den intervjuade läraren Una är främst verksam 

inom Formen. Una har inte heller koll på vilken budget programmet har. 

 

Sammanfattning av skolan och bildsalen 

Fyra av de sex skolorna var kommunalt ägda och resterande var friståendeskolor. De flesta av 

bildsalarna ligger i gamla hus som kanske en gång var byggda till annat eller i alla fall byggda 

för andra ämnen än till bild och form. Alla skolor har bildsalarna på ett högre våningsplan eller 

spritt över olika våningar. Att de högre våningsplanen ger en inspirerande utsikt över natur eller 

stad går inte att ta miste på men det krånglar också till det för sophanteringen. Två av skolorna 

har dessutom bildsalarna mer än en kilometer bort från huvudbyggnaden. Samtliga lärare har 

dålig koll på budget. Bara två av lärarna är ensamma bildlärare på skolorna. 
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Lärarens miljömedvetenhet 

Detta avsnitt redogör för lärarens inre ramar, grundsynen på miljö och dess roll i under-

visningen, alltså lärarens potentiella repertoar. Lärarens personliga syn på miljö och dess roll i 

undervisningen kan också leda till att läraren förbiser de yttre ramarna som exempelvis punkter 

i styrdokumenten eller olika föreskrifter om kemikalieanvändning. 

Synen på miljön och miljöproblem                                                                                           . 

För att förstå lärarens utgångspunkt och grundsyn på miljömedvetenhet i bildämnet har läraren 

fått frågan vad som är ”miljö”. En fråga som kan tyckas låta enkel blev enligt de intervjuade en 

av de svåraste att definiera. Med ett övergripande svar av lärarna så definierades miljö med 

”omgivningen”, precis som definitionen i denna undersökning. Men miljö kunde också 

definieras som världen i stort eller andra typer av geografiska avgränsningar. Det fanns också 

enskilda lärare som specificerade att de fanns olika typer av miljö: dels den fysiska men också 

den psykosociala miljön. Fyra av lärarna kopplade redan definitionen av miljö ihop med miljö-

problem. Vilket kan tolkas som att miljöproblem är starkt förankrade i synen på världen. ”Miljö 

för mig det är framtiden, tänker jättemycket på miljö faktiskt” svarade Linda.  

Svaren tog intervjun lätt över till nästa fråga rörande hur lärarna ser på miljöproblem, frågan 

ställdes för att se vad lärarna främst ser som problem för miljön och hur det ska hanteras. Här 

uppfattades två typer av svar. Dels den typen av svar som definierade vad miljöproblem kan 

vara och vad de själva finner angeläget och dels synen på framtiden. ”Det är ett så stort komplext 

problem och ogreppbart, därför är det lättare att stoppa huvudet i sanden. Ingen kan själv lösa 

det och därför kommer inte folk överens och det händer inte så mycket”, sa Annika. Samtliga 

lärare ansåg att ”de” som borde ta ansvar inte gör det, alltså politikerna och företagen. Endast 

en av lärarna, Una, nämnde att alla borde hjälpa till i stort och smått, att det är allas ansvar. 

Enbart Linda pratade om hur hon gör hemma och hennes roll som miljömedveten i det privata. 

”Så har jag riktigt dåligt miljösamvete, hela tiden går jag omkring med konstant som jag lastar 

på mina barn dessutom, i form av krav på hur man ska bete sig.” När Linda säger ”lastar av” 

klingar miljöfostran som något negativt, som att man är den jobbige som tänker på miljön hela 

tiden. Att det är ett besvär för andra. De stora problem som listades var växthuseffekten, 

landskapsförändringar, kemikalieutsläpp. Masskonsumtion - slit och släng. ”Om man köpte en 

TV på 70-talet så höll den till 90-talet, om man köper en ny tv idag håller den i tre år”, sa Linda. 

Synen på framtiden var således svart, alla var med på att något måste göras även om några nog 

ändå ansåg att det var hopplöst.  

Miljöns roll i bildämnet                                                                                                                               .                                 

Samtliga lärare ansåg att miljö var viktigt, men för att avgränsa ämnet fick lärarna frågan vilken 

plats miljömedvetenhet ska ha i bildämnet, med betoning på ”ska”. Ändå gick många lärare in 

på vad de själva gör, vilket kan tolkas som att de ansåg att det som borde göras redan är det 

som de gör. Frågan lämnade öppet för vad bildundervisningen borde innehålla och svaren blev 

breda. De ansåg att undervisningen till exempel skulle innehålla materialkännedom – både hur 

materialet produceras men också materialets möjliga konsekvenser för miljö och hälsa. Att inte 

slösa, visa vård och omsorg för material och verktyg. Försöka använda återbruk ”som en del av 

den konstnärliga processen att använda sådant som redan finns”, som Annika utryckte det. Att 

lära ut säkerhet är också viktigt, exempelvis om sprayfärg. Att återvinna förbrukat material, att 
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arbeta tematiskt och knyta an till de katastrofer som uppmärksammas idag - det är några av de 

punkter som lärarna fann att bildundervisningen borde innehålla.  Bengt var den enda som med 

säkerhet nämnde kursplanen som stöd för vilken roll miljömedvetenhet ska ha i undervisningen. 

Även Linda och Martina kom senare fram till att de hade för sig att det nämndes i kursmålen 

och därför var ålagda att prata om det. Alla lärarna var överens om att miljömedvetenhet ska ha 

en roll i bildämnet men hur mycket skilde sig åt. Det fanns ett ”ska” ha en roll, en större roll, 

en viktig roll, att det ska vara med hela tiden, eller att miljömedvetenhet ska ha en slags rimlig 

nivå - att det inte ska vara begränsande, ”Det får inte bli begränsande ur ett kreativt perspektiv” 

menade Linda. Hon menade att det skulle kunna gå ut negativt över undervisningen om de la 

för stor press på olika krav och samtidigt inte var logistiskt tillrättalagt för kraven. Något de 

inte har i nuläget menande hon. 

 

Sammanfattning av lärarens miljömedvetenhet 

Miljö definierades som omgivningen enligt samtliga lärare men kunde också sorteras in i olika 

typer av geografiska avgränsningar. Fyra av lärarna kopplade även begreppet miljö till 

miljöproblem. Det framträder en viss syn av att huvudansvaret främst ligger på styrande 

politiker och företag. Enbart en av lärarna pratade om det gemensamma ansvaret. Ytterligare 

en lärare berättade om sina egen roll privat, att hon känner att hon lastar av sitt miljösamvete 

på familjen. De problem som listades var främst klimat - och landskapsförändringar, kemikalie-

utsläpp, masskonsumtion och slit och slängbeteenden. Lärarna ansåg att miljömedvetenhet 

skulle ha en roll i bildundervisningen, men hur stark den rollen skulle vara skilde sig åt. Det 

ansågs att det inte fick bli begränsande ur ett kreativt perspektiv. Undervisningen borde 

innehålla olika typer av materialkännedom. Att kunna koppla undervisningen till det som 

händer i världen idag var något som lärarna lyfte fram. Endast tre av de sju lärarna refererade 

till kursplanerna för bild angående vilken roll miljömedvetenhet ska ha i bildundervisningen. 

 

Lärarens förutsättningar för miljömedvetenhet 

I detta avsnitt presenteras lärarnas egna uppfattningar om undervisningens förutsättningar i 

klassrummet/skolan. Både yttre ramar som exempelvis ekonomi, tid och planlösning. Genom 

att fånga upp lärarens syn på sina egna inre ramfaktorer som till exempel utbildning och 

fortbildning, alltså den potentiella repertoaren kan lärarens förutsättningar kartläggas och 

frågeställningen om ”hur förhåller sig läraren till miljömedvetenhet i undervisningen i för-

hållande till de olika ramfaktorerna” besvaras. På så vis tas både de ramar upp som läraren inte 

kan påverka och ramar läraren kan påverka, alltså det som kan betraktas som det dynamiska i 

undervisning. 

Utbildning och fortbildning                                                                                                                                      . 

Samtliga lärare utom Matilda hade inte fått någon utbildning rörande miljömedvetenhet under 

tiden de studerade. Matilda läste en kurs på fem högskolepoäng sist hon läste på lärarhögskolan, 

Men att gå någon till kurs om miljömedvetenhet vill hon inte, det finns andra utbildningar som 

lockar mer nu när hon har så kort tid kvar som lärare. Det kan tolkas som att det finns ett lågt 
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intresse för miljön i undervisningen eller att det känns som att man kan tillräckligt. Linda 

nämnde att den enda kunskap hon fått om miljö på lärarutbildning var att de lärde sig att åter-

använda lera. Den kunskapen har Bengt också men det är lite för tungjobbat i praktiken att 

återvinna lera. Även om lärarhögskolan inte erbjöd någon utbildning för miljön var det där Una 

fick upp ögonen för problemet. Bland annat så var det en incident i dragskåpet på silversmidet 

där man hade förgyllningsbadet. ”Där hade någon stoppat in något annat som inte var så 

jättebra. De ångorna ihop stod och gottade till sig och det hade kunnat bli en explosion.” 

Incidenten blev en väckarklocka för Una. Idag har Una istället valt att engagera sig fackligt, där 

finns det kurser hon ska gå om arbetsmiljö för sin nya roll som skyddsombudsman. Nu kan hon 

själv påverka sin institution till en säkrare plats. ”Men det ska man inte behöva bli för att få en 

förändring men det var ett sätt för att kunna påverka”, påpekade hon. 

Ingen av de övriga lärarna hade fått någon form av fortbildning. Martina hade varit med på 

olika happenings med skolan och eleverna där företag informerat om hur de jobbat med miljö, 

men ingenting om specifikt bild och miljö. Linda tror inte att hon skulle bli nekad av sin 

arbetsgivare om hon hittat en kurs hon själv ville gå, men något erbjudande har inte funnits. 

Den uppfattningen stämmer in på alla informanternas upplevelser och erfarenheter när det 

kommer till utbildning om miljö. 

Diskussioner mellan lärare om miljö                                                                                                                        .  

Miljöfrågor rörande undervisningen diskuteras ytterst sällan bland kollegorna säger de flesta 

lärarna. Det har blivit mer om olika praktiska lösningar som kan kopplas till miljön möjligtvis. 

På Mandelblomman var det en diskussion ” innan de fick upp den här lilla miljöstationen som 

de har nu på formen. Då fick vi inte det utfall vi ville, utan det blev en form av kompromiss”, 

uppgav Linda. Det har också varit diskussioner om materialskötsel på Mandelblomman precis 

som på Blåklinten. Diskussionen har gått i banorna runt materialvård och hur man ska få 

eleverna att ta ansvar, ”Då kan jag känna att är detta det enda bekymret är det ganska litet. Man 

får ta ett tag efter lektionerna och köra igenom penslarna eller att man har ansvar för ett 

klassrum”, sa Una. På Vildrosen säger Bengt sarkastiskt att: 

Det har skett när vi har haft inspektion från miljö och hälsa. Här har varit en tokkärring här ett 

par gånger och tittat, som varit sådär nitisk, ’vad har du säkerhetsblad för det här och det här?’ 

Om en produkt har en sådan där triangel på sig, så ska det finnas ett säkerhetsblad som talar 

om vad det innehåller och vad man ska göra om man blir utsatt. Så då var jag tvungen att ringa 

till de som vi köper sprayfärg av och säga att jag måste ha ett säkerhetsblad. Så det finns och 

då hamnar det hos min chef i en pärm, där gör det en jättebra nytta. Det är en byråkratisk grej 

bara, om de är tillräckligt nitiska i kommunen. Hon klaga på rätt mycket.  

Synen mellan lärarna på Vildrosen skilde sig också åt, Bengt berättade: ”Vi diskuterar inte 

miljöfrågor speciellt mycket. Jag vet att jag och min kollega har en ganska stor delad 

uppfattning om återvinning om papper till exempel. Matilda hade varit på en föreläsning om 

återvinning, återvinning fungerar inte tycker hon.” Så hon slänger allt i soporna som en 

principsak berättar Bengt. En syn som inte stämmer överens med Matilda, som säger att hon 

sorterar papper. Matilda säger själv att hon diskuterat med kollegor från andra program hur man 

ska lägga in miljöundervisningen så det inte blir så tungrott. Martina har varit på hållbara 

konsumtionsdagar som anordnas av kommunen. Då hålls det föreläsningar, ”sen försöker vi 
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koppla det lite till de program som vi har på skolan.” I samband med det diskuterar lärarna om 

det i arbetslagen. De har diskuterat att de vill samarbeta i ett större ämnesövergripande projekt 

som innefattar alla skolor. Förutom det har det inte heller varit så mycket samtal om miljö 

mellan lärarna på Violen. Vilket jag tolkar som en ambition eller att man diskuterar saker som 

ändå aldrig realiseras.  

Återvinning 

Som nämnts tidigare av Bengt, finns det olika diskussioner om förutsättningarna och åtagandet 

av att återvinna och källsortera det förbrukade materialet. Fyra lärare menade att de käll-

sorterade men att förutsättningarna var dåliga. Tre lärare tyckte istället att det fanns goda 

förutsättningar men att det även där fanns hinder. Det som sorterades var främst papper och 

sprayburkar. På Vildrosen och Mandelblomman var det långt till sophuset och det hela kändes 

bökigt. Nivån på själva sorteringen var det ingen som var stolt över. Det är slitsamt att gå så 

många våningar upp och ner med avfallet. Det hade varit mycket ”tjafs” om vem ansvaret låg 

på och var stationerna skulle ligga på flera av skolorna.  

På Mandelblomman hade källsorteringen varit uppe för diskussion i arbetslaget men tyvärr en 

strid bildlärarna förlorat. De hade önskat att ha plats för källsortering antingen direkt i 

klassrummet eller i korridoren utanför. ”Sopsortering - tydligare återvinning av plast och papper 

i varje klassrum eller åtminstone i närliggande så det blir tydligt.” Återvinningstationen är på 

bottenvåningen och bilden är längst upp. Så det är ganska bekvämt att slänga i papperskorgen 

berättade Linda. ”Jag tänker på elevernas ansvar, lägger man inte upp det för dem så kommer 

de inte heller ta det ansvaret.” Samma tankar delades av Martina på Violen, ”Nej fruktansvärt 

dåligt. En del elever har haft det på elevrådsnivå, för att de tycker att det är dåligt med hur vi 

sorterar.” Speciellt fann hon att det fanns dåliga rutiner för hantering av gifter och målerirester. 

Trots det var Martina en av två lärare som faktiskt inte lät eleverna spilla färg i avloppet. Många 

lärare uppfattade att det fanns en dålig attityd bland andra kollegor eller elever. Det slarvades 

mycket. Låg inte sorteringen i anslutning till salarna orkade ingen gå iväg med det. Mario 

uppfattade också att eleverna slängde materialet fel på grund utav lathet och ointresse. 

Materialinköp 

Enligt fem av lärarna var ekonomin den faktor som antingen spelade störst roll vid köp av 

material eller hade stor inverkan på valet av produkt/märke. I Matildas fall var det bara kvalitén 

som spelande in. Även om man ska ha i åtanke att Matildas budget delas med Bengt som lyfte 

ekonomin tillsammans med kvalitén, så sa hon att: ”Det som är billigt är bara skit alltså, så det 

är inget att satsa på. Vi handlar bara av firmor vi vet har jättebra material.” Dock var det ingen 

av lärarna som propsade på att välja det billigaste, snarare tvärt om. ”Visst material köper vi 

trots att de är jättedyrt för vi tycker att annars känner vi att vi lika väl kan strunta i det” (Linda).  

Matilda fortsatte att berätta att hennes elever får lite material. Då brukar hon säga att hon har 

penslar som är tjugofem år, ”det vill jag att ni också ska ha. Satsa hellre på det dyraste än det 

billigaste. Sen kan man köpa kanske tjugo penslar för hundra kronor men det är bara skräp och 

då har redan varit miljöovänliga” Matilda anser att det är bättre att köpa penslar som håller i 

många år och lära eleverna hur penslarna ska tvättas med naturliga såpor. Martina var den som 

valde ett helt annat spår, nämligen tidsandan, vilka som är de aktuella materialen som används 

i branschen. Går eleverna Inredning så tittar hon på vad designers använder för att skapa sina 
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modeller. ”Sen så har vi exempelvis varit på studiebesök på Chalmers för att ta del av nya mat-

erial, där de har utställningar och föreläsningar, då har det varit mycket om miljöaspekten.” 

Annars är Martina inte inne på miljö och hälsa när hon beställer material. Det stämde även in 

på de andra lärarna, miljö spelade minst roll när man valde. Möjligtvis har tekniker valts bort 

på grund av hälsa. Bengt antog att det inte är någon större skillnad mellan materialen. Det fanns 

inga miljö eller rättvisemärkningar i deras kataloger i alla fall, tog han upp. Han reflekterade 

inte över att det finns både syrade och osyrade papper, om penslarna är biologiska eller 

syntetiska. 

Ramavtal 

Ett hinder lärarna tog upp var skolans ramavtal. Det hindrade lärarna både prismässigt men 

också kvalitetsmässigt. Det kunde inte längre välja de aktörer som de ansåg hade bäst kvalité 

och utbud eller bäst pris. De fick istället handla med aktörer med ett bredare sortiment med ”allt 

från konstnärsmaterial till toapapper” som Una utryckte det. Una sa att de tidigare beställt från 

ett företag i kommunen som levererade lera med hög kvalité men på grund utav ramavtalet 

”beställer man nu från ett annat företag, då skickas det i två och två paket i kartonger från Skåne, 

det känns inte vettigt.” Det fanns alltså en skillnad på vad lärarna hade valt om de fick och vad 

de måste anpassa sig efter. Vildrosen handlade dock utanför ramavtalet med aktörer som hade 

det materialet de ansåg att ramavtalen inte innefattade.  

Ergonomi som arbetsmiljö och hälsoaspekt                                                                                         . 

Ergonomiskt sett tycker de flesta lärarna att höjden på bänkarna är viktigt. Att de inte ska 

behöva stå böjd som en krok och inte behöva hänga på eleven. Bra arbetsbänkar har alla lärarna 

fått, alla utom Mario på Kungsljuset. Mario vill dock inte ha några nya, han har istället snickrat 

egna höga ljusbord. De låga bänkarna vill han inte byta ut då han borrat hål och satt fast snören 

för att eleverna ska lära sig perspektiv utan att behöva måla dit linjer för att sedan sudda ut dem. 

De andra ergonomiska bristerna tycker han att man kan ordna själv som lärare. Una som är mest 

verksam inom keramiken berättar att innan i skulptursalen hade de kavaletter, som var väldigt 

bra att sitta och jobba vid men när det skulle städas fick de stapla dem på ett podium. De som 

inte fick plats på podiet fick staplas längt väggarna, vilket gjorde svårstädat. ”Det blev en 

balansakt och att lyfta varje dag det är ganska tungt.” Nu har de fått höga bord. Eleverna kan 

själva städa av sin kavalett, städa bordet och hänga upp stolen.  

Trots att salarna ligger många våningsplan upp så uppfattades dock inte det negativt ur ett 

ergonomiskt perspektiv. ”Äh, det är bara bra att springa i trappor, upp och ner. Det är den enda 

motion jag får” säger Bengt som har bildsalarna från andra till sjätte våning. Bengts kollega 

Matilda klagar inte heller men säger att man får muskler av att vara bildlärare. ”Det kommer 

papper och det väger 2,6 ton och någon ska bära upp det i salen. Plötsligt känner man sig lite 

trött på eftermiddagen, men det är inte varje vecka och jag tror det är bra att använda sin kropp.”  

Det där med att bära tungt material skiljer sig också åt mellan skolorna. Vildrosen har inte 

någon tillgång till vaktmästare medan Mandelblomman får allt inkört på pallar av vaktmästaren, 

så några tunga lyft blir det i stort sett inte. Annars har vaktmästaren en roll som möjligtvis kör 

fram nyinköpt material till huset men är främst till för husservice. Jag har tolkat att de skolor 

som ligger separerade från huvudbyggnaden är mer självständiga, både kommunikativt men 

också vad det får hjälp med. Generellt sett är yrket som bildlärare ganska rörligt säger Matilda 
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som varit verksam i trettio år och aldrig känt sig dålig. Matildas uppfattning som om sitt yrke 

stämmer in på vad de andra lärarna tycker. Som bildlärare är man mer rörlig och i ett mindre 

monotont rörelsemönster än andra ämnesinriktningar. 

Materialens påverkan på hälsan                                                                                                          . 

De som själva jobbade främst med keramik eller hade kollegor i keramiken ansåg att deras hälsa 

var mer utsatt, på grund av damm som bildades av keramiken och glasyrerna. Några hade till 

och med kollegor som utvecklat stenlunga. Samtliga lärare ansåg därmed att det var en viktig 

del att lära ut kännedom om konsekvenser av materialet. Una berättade till och med för sina 

elever om de olika partiklarnas påverkan, att exempelvis gips kan irritera direkt men har inga 

långtgående konsekvenser som lera. Gipset nyser eller hostar man upp medan lera som är ett 

naturligt material stannar kvar nere i lungorna. ”Man tänker på det ibland när jag har blandat 

glasyrer och andats in dammet som inte går att undvika.” säger Bengt. Går att undvika tolkar 

jag som han menar utan andningsskydd, att det slarvas efter många års arbete.  

De lärare som istället jobbade med måleri och teckning ansåg sig vara mer skonande från yttre 

påverkan. ”Formen och keramiken är en större hälsorisk och även grafiken tänker jag”, säger 

Linda. Una har själv efter tidigare arbete i en tryckverkstad utvecklat överkänslighet. Om någon 

använder starka dofter eller spray får hon huvudvärk. Starka dofter är det fler lärare som 

nämner. ”Det känns som man blir mer känslig för dofter ju äldre man blir. Så det stör jag mig 

på om någon inte sätter på fläkten eller sprayar under fläkten och tar ut det direkt”, instämmer 

Bengt. Annika har själv en ganska bra arbetsmiljö anser hon, men hon har kollegor som blivit 

allergiska. På Tisteln finns en bildsal i huvudbyggnaden men Annika har ingen undervisning 

där. Utan där är teknikprogrammet i första hand och de jobbar mycket mer med små produkter. 

”Där har de en hyfsat bra spraybox och de är mer intresserade av lack, spray och 

industrialiserade material. Där är det mer lösningsmedel än vad vi har. De har en 3D-skrivare 

och den doften är inte hälsosam.”  

Annars är det buller och olyckor relaterade till mängden elever som kan påverka hälsan. I 

nuläget är det bara Violen som har en sådan situation med sina trettiotvå elever. Där sitter 

eleverna trångt och Martina menar att det är lätt att det flyger iväg ståltrådsbitar eller att man 

råkar spraya på någon som sitter nära. Sen är det Mario som har en unik situation då han jobbar 

med oljebaserad färg som kräver balsamterpentin, lacknafta och fernissor, vilket kan var mycket 

giftiga vid inandning och för ögon. Mario är medveten om riskerna, att det finns konstnärer förr 

i tiden som blev lite ”kocko”, då medierna var än starkare. Mario målar själv hemma och det 

han gör med eleverna tror han inte skulle påverka att han dör tidigare eller inte. Mario använder 

luktfritt lösningsmedel, han ”vet inte vad som är bäst, att det luktar äkta eller att man gömmer 

lukten?” Eftersom det måste vara en till kemikalie tillsatt menar han. 

Salens förutsättningar för hälsan                                                                                                       .. 

Vildrosen med sina stora fönster som det drar ganska mycket från anses av Matilda bara är 

positivt för luftkonditioneringen. Annars är ventilation något som några önskar kunde vara 

bättre, speciellt på Mandelblomman uppfattas luften lite kvav i 60-talshuset. Detsamma gäller 

Violen som även de önskar bättre ventilation eftersom de har så stora klasser. Marios ventilation 

går inte ens att ha på under lektionstid. Den dånar så det hörs genom hörselkåporna som 

eleverna ska ha på sig om den sätts igång. Förutom god ventilation önskar sig många nya eller 
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bättre dragskåp. ”Så att eleverna lär sig, så det inte blir sådana här fusklösningar som att ta på 

sig skyddsglasögon och gå ut.” säger Martina. Dragskåp saknas helt på Violen och Kungsljuset. 

Både Blåklinten, Tisteln och Vildrosen upplever de att skåpen suger dåligt eller inte alls. På 

Tisteln är det så dåligt att det som sugs upp går ut i ventilationen igen, som ett inre slutet 

kretslopp. Skåpen kommer från ett laboratorium och lämpar sig inte alls för sprayfärgens tunga 

molekyler. På Vildrosen suger skåpet dåligt på grund av färgrester som fastnat. Bengt bankar 

på skåpet, det ”snöar” då sprayfärgsrester ner på båsets bord. Una har samma problem och på 

så vis har hon valt att avgränsa undervisningen, inget sprayade inomhus. Måste eleverna, får de 

gå ut och spraya, annars får hon huvudvärk. Även Blåklinten och Tisteln låter eleverna antingen 

gå ut eller spraya i dörröppningen om det regnar. De skolor som saknar dragskåp önskar sig 

även det om de fick välja vilka förbättringar som behövdes till bildsalen. Mario vill ha något 

större, man kan inte stå med staffliet i dragskåpet. Något som skulle vara som en jättestor 

dammsugare men gärna lite tystare än den han har nu. 

Avloppen är också ett problem. Alla avlopp har inte gipsavskiljare och vissa skolor som 

Kungsljuset och Violen har inte en enda. Vildrosen har gipsavskiljare i ett avlopp trots att de 

har flera diskbänkar. ”Det hade varit bättre om de haft gipsavskiljare från början för om tio är 

det en stor propp där nere så det går hål på avloppet. Men, men, snålhet bedrar vishet” 

konstaterat Bengt som också fått rensa avloppet själv ganska ofta. Att få hjälp med städningen 

uppe på skåp och inte bara golven säger Una är ett önskemål. Una brukar stå och vingla själv 

men det är helt annat när det kommer in med riktiga rengöringsmedel säger hon. Vad riktiga 

rengöringsmedel är och hur miljövänliga de är resoneras inte kring. Även på Mandelblomman 

är det svårstädat på keramiken. Dammet gör att Martina också får begränsa sin undervisning. 

Hennes elever som går Inredning och Design skulle egentligen behöva använda sig av trä men 

det går inte på grund av brister i ventilation och möjligheterna till att hålla rent. 

”Förvaring, förvaring, förvaring!” säger Annika och utrymmen är också något som alla lärarna 

nämner, ofta flera gånger i intervjun. Det är också ofta det som är en del av anledningen till 

varför källsorteringen anses fungera dåligt. Att ha mer utrymme skulle också ge mer plats till 

en egen materialbank, för att exempelvis jobba med återbruk. ”Vi fick tre eller fyra lastpallar 

med kartong, det är jättetrevligt men det tar upp ett helt rum. Vi har egentligen inte plats men 

man säger ändå ’ja tack’ och så får man flytta runt dem när man ska jobba.” säger Annika och 

förklarar att ”utrymme är alltid en brist men det tror jag alltid det är.” Bättre möjligheter till 

källsorteringen är ett önskemål som tas upp av hälften lärarna direkt när de får frågan vad det 

hade velat förbättra i bildsalen, ”Vi källsorterar liksom inte plast, som vi skulle kunna göra men 

ofta är det mycket material som vi slänger som är en kombination, det är gips, lera, plast, ståltråd 

och allt möjligt sådant man inte kan plocka isär” säger Bengt. Av den anledningen har Linda 

valt bort den typen av uppgifter. Allt är ekonomiska frågor som förmodligen aldrig kommer 

ändras, en utopi anses det. Mario tycker också att man borde tillverka mer själv om man vill ha 

en förändring, då vet man vad man får och man kan göra mycket med enkla medel. 
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Sammanfattning av lärarens förutsättningar för miljömedvetenhet   

Endast en av lärarna hade gått en utbildning om miljö på lärarutbildningen och ingen av dem 

hade erbjudits fortbildning på sina skolor. På Violen hade Martina gått på föreläsningar om 

miljö med sina elever med en mer allmän inriktning och brukar själv ta del av nya material som 

kan vara ett bättre miljöalternativ. Diskussioner om miljö mellan lärarna sker sällan. I så fall 

när något problem uppstår men inte som en aktiv diskussion. Vid val av material var främst 

ekonomin en avgörande faktor men även kvalitét, vilket gjorde att priset ibland hamnade åt 

sidan. En begränsande ramfaktor var ramavtalen som tvingade lärarna att välja mellan ett visst 

antal leverantörer, som då kunde erbjuda både sämre kvalité och variation men även till sämre 

priser. Att materialet skulle vara aktuellt för framtida yrken prioriterades på Violen. Annars 

ansåg lärarna att påverkan på miljö spelande minst roll vid inköp. Keramiken utmärktes som en 

mer hälsoskadlig plats än måleriet på grund av dammet. Därmed hade formlärarna en mer utsatt 

position. Yrket uppfattades rörligt med goda förutsättningar för ergonomi. Trots att salarna låg 

på övre plan sågs det inte som ett hinder för arbetet. Möjligtvis var våningsplanen tillsammans 

med bristen på utrymmet en ramfaktor till den bristande källsorteringen i klassrummet, därmed 

gick det mesta till brännbart. Återbruk av papper fungerade bättre i mindre skala. Gipsavskiljare 

och dragskåp var önskningarna till förbättringar, vilket annars begränsade undervisningen. I de 

nyare husen var ventilation en önskning, speciellt ihop med större elevklasser. Stora elev-

grupper ansågs också öka olycksrisken.  

 

Lärarens undervisning om miljömedvetenhet  

Detta avsnitt redogör för hur läraren anser sig själv använda miljömedvetenhet i sitt reella arbete 

och hur det realiseras i undervisningen - den manifesterande repertoaren. För att besvara fråge-

ställningen: Vilka metoder används för att göra miljömedvetenhet till en del av undervisningen? 

Undervisningens innehåll                                                                                                        .  

Alla de intervjuade lärarna tog upp att materialkännedom var en viktig del. Att använda rätt 

material vid rätt tillfälle sa Linda. Att fundera på vad man köper, ”titta på om det är miljömärkt, 

sen är det ju många lager i det här med att veta hur miljövänligt det är. Miljömärkt på ett sätt 

men sen så transporteras det långa vägar, då uppfylls inte de miljökriterierna” sa Una, som 

också fann processen om återvinning och återbruk som en viktig del att lära ut. Martina la också 

fram att det är viktigt att lära eleverna resonera kring den färdiga produkten och dess livslängd. 

En annan viktig punkt som skulle ingå i undervisningen enligt fem av lärarna var hälsa. Att inte 

få i sig ”skit” som Annika sa. Vilket kan lösas genom att lära ut vad färgerna innehåller. Annika 

fann också precis som Matilda att det var viktigt med kännedom om olika ämnens påverkan vid 

kontakt med kroppen. Mario var också inne på ett större hälsoperspektiv, att det man häller i 

avloppet kommer i slutändan tillbaka till oss genom kranen.  

Att vårda sitt material är också viktigt att lära ut säger Linda. Hon menar att eleverna måste lära 

sig se att miljö och ekonomi håller ihop. Mario är också inne på samma sak. Hälls lasyrolja ut 

i avloppet är det inte bara miljön som förstörs utan hela avloppsröret, det blir dyrt för skolan. 

”Att penslarna tvättas noga så de håller i tjugo år, istället för en vecka. Att man skyddar sina 
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kläder så man inte tvättar så mycket” sa Matilda som fann materialvård väldigt bärande. Vilket 

stämde överens med kollegan Bengts syn på att inte slösa på medier/material. Att förbruka 

medierna till att de är absolut slut - både ur en ekonomisk synvinkel men också ur ett miljö-

perspektiv la Annika fram. Det löste Linda genom att inte plocka fram för mycket åt gången.  

Undervisningens utformning                                                                                                                                        .                                                                                                                                       

Hur lärarna använder sig av miljöundervisning i bildämnet skiljde sig åt. För samtliga kom det 

in under undervisningens förlopp men ibland också tematiskt. Bengt berättade att de någon gång 

arbetat med det som ett tema och blev publicerade i en tidning, ”vi gjorde motreklam. Alltså, 

vi utgick från reklambilder, till exempel sprayer som används för att göra rent ugnen. Där stod 

det ’allt blir rent’ och då var det ett skelett som sprayade, det blev rent ända in på benen.” 

Martinas, Matildas och Marios elever ska till exempel undersöka vilken miljöpåverkan 

materialet har. Martina har en uppgifter där miljön har fått en egen roll, i uppgiften har eleverna 

chans att välja ett problem som de vill undersöka. Det kan vara exempelvis genus eller miljö. 

Ofta väljer någon miljöproblematiken. Vissa elever har ett starkare eget intresse och då kommer 

det in mer, säger Martina. Marios elever ska i alla uppgifter redogöra i digitaldokumentation 

vad färger och material innehåller. Till exempel: ”Är det farligt för miljön?’, ’Kan man tvätta 

det?’, ’Kan man äta det?’, ’Kan man slänga det?’ och ’Vad måste man tänka på?” Eleverna får 

göra research vilket de tycker är roligt. Han berättar att eleverna inte visste hur torrpastell 

tillverkas. Då måste de gå ut på internet och ta reda på hur den har fått sin konsistens. ”Jag 

måste lära dem att bli nyfiken på allt man använder. Detta ska genomsyra undervisning och alla 

uppgifter” säger Mario.  

Läraren Mario har också ett helt eget sätt att arbeta med bild i sin undervisning. Han låter inte 

sina elever göra uppgifter som sedan blir bedömda på det klassiska viset. Mario låter dem göra 

studier där han först demonstrerar hur alla moment går till. Sen hjälper han eleverna och ger 

råd. När eleverna är klara med studien så låter han dem istället göra ett färdighetsprov. Alltså 

mer som ett klassiskt teoretiskt prov. Under provet ska eleverna vara helt självständiga och 

efteråt dokumentera och skriva om metoden. Där kommer alltid miljö in. Eleverna måste skriva 

om vad färger innehåller och om det är farligt för miljön ”Vad innebär att slänga terpentin i 

vattnet?’ På internet står det ’inte en droppe!” Då blir eleverna lite upprörda berättar han, om 

det råkat komma en droppe. Alla uppgifter eleverna gör för Mario ska vara på den nivån att de 

kan söka in på högskolorna med sin portfolio de byggt upp. På Violen och Kungsljuset jobbar 

bildlärarna ämnesövergripande. På Violen får naturkunskapsläraren ha den bärande delen av 

materialets/mediernas möjliga påverkan. Ett samarbete Martina tycker har funkat bra. Ändå var 

det bara Martina som ansåg att miljön fick en allt för liten roll i den egna undervisningen.  

Återbruk 

Återbruk var en metod som alla lärarna använde sig av. Antingen någon gång per år eller som 

Matilda, väldigt mycket, där återbruk är en stor del och ett alternativ som material. Det finns 

dels återbruk där det förbrukade materialet tas tillvara. Dels den typ av återbruk där materialet 

görs om, så kallat readymade. Readymade igår som ett tematiskt arbete på Violen. Där arbetar 

exempelvis ettorna med readymade som huvudtema. På Mandelblomman, Vildrosen och 

Kungsljuset åker klassen i bland till secondhandaffärer och köper saker för att göra om. Annika 

lyfter fram att tiden är en ramfaktor som spelar in på möjligheter att samla material till 
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återbruksuppgifter. ”Förr gjorde jag det mer för då hade jag tid att samla vilket jag inte har 

längre. Nu fyller en låda för ett visst projekt men inte att vi samlar.” Vilket kan betraktas som 

raka motsatsen till Vildrosen. Mario, Linda och Martina är inne på att istället för att slänga 

papper som blir över, så står det en låda framme där eleverna kan slänga och ta skisspapper. 

”Sen står det i kurskraven att eleverna ska vara medvetna om hur material används och i vilken 

mängd. Jag kommer inte ihåg formulering men det är någonting sådant” säger Martina. Även 

Martinas elever får i ettan arbeta med återbruk som huvudtema, eleverna får designa kläder och 

sådant av skräp säger hon. Vilket syns, i korridoren står skyltdockor med klänningar gjorda av 

exempelvis kvitton och IKEA-påsar. Vildrosen och Mandelblomman tog också vara på gamla 

pannåer och dukar som grunderades om. Till exempel att återanvända och ge nytt liv i det elever 

har lämnat kvar efter deras examen. ”En gång grundade jag över en duk som inte var färdig, jag 

trodde det var en tavla som stått där i flera år och den eleven är fortfarande arg på mig”, 

berättade Bengt. Vildrosen och Kungsljuset hämtade även papper och tapeter från olika företag 

för både ritande och måleri. Vildrosen med sin enorma materialbank har tillgång till allt möjligt 

men även här är det formgivningen som har huvudansvaret för återbruket, där Matilda är främst 

verksam. Vildrosen får material som ska slängas av firmor och de tar vara på allt de kan. Bengt 

lyfter också fram deras samling av lemlästade skyltdockor och huvuden från frisörprogrammet. 

”Skyltdockorna slits på, vi strippar av dem så de används flera gånger.” Vildrosen har plats 

eller försöker lösa det, vilket är en viktig ramfaktor för att kunna samla som många av de andra 

lärarna anser att de inte kan på grund av brist på utrymme. Det framgår tydligt att återbruket 

hör hemma i formkurserna men inte inom måleri och tecknade. Det finns också en problematik 

menar Mario. De är viktigt att eleverna förstår varför de tar gammalt material och inte nytt, vad 

syftet med återbruk är menar han. 

Kemikalier i bildsalen                                                                                                    . 

De kemikalier som togs upp som skadliga var främst sprayfärger. Skolorna som saknar spraybås 

är i en mer utsatt position även om de inte använder sig av graffiti konst utan sprayar i mindre 

skala. Även olika lim nämns av Bengt, speciellt tvåkomponentslimmen anser han kan vara lite 

luriga. Mario är också den ende som använder bensin i undervisningen, istället för att göra 

modellmåleri direkt digitalt ska eleverna först lära sig göra alla effekter för hand. Då använder 

han tuschpennor och bensin för att göra tuschen mer transparant, så eleverna får fram vatten 

och metalleffekter. Mario är medveten om att bensinen men också att tuschet i sig är dåligt. 

Han är den enda läraren som nämner tuschpennor som en potentiell kemikalie. Tuschpennor 

kan nämligen innehålla toluen, bensen eller xylen som är ett organiskt lösningsmedel.90 I 

keramiken är det lerdammet men också glasyrerna i torrt tillstånd som nämns. ”Så länge man 

inte äter glasyren är det ingen fara” säger Una. I och med att frågan var styrd till vilka kemikalier 

som finns i bildsalen så påpekar Linda och Martina att själva kemikalierna fanns i ett låst skåp. 

Linda som inte behövt någonting från skåpet visste inte heller vad som fanns där inne. 

Bortvalda medier                                                                                               . 

Samtliga lärare hade valt bort oljebaserad oljefärg och lösningsmedel, alla utom Mario som 

istället valt bort den vattenbaserade. Varför Mario valt bort den motiveras med att han provat 

vattenbaserad oljefärg men den är inte samma kvalité och glans. ”Självklart är det inte 

                                                           
90 Naturskyddsföreningen, Operation Giftfri Förskola – Åtgärdsförslag till kommuner, 2014, s. 9. 
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miljövänligt men om vattnet hälls ut i avloppet från den vattenbaserade så är det giftigt med.” 

Han berättar att kadmium har mätts i vattnet och det finns i alla färger.  ”Tar jag bort olja tas en 

viktig teknik bort som är mycket roligare än alla andra.” Han påstår att eleverna är medvetna 

när de går på museum vilka målningar som är gjorda av olja, riktiga konstnärer målar främst 

med oljebaserad färg, då det inte blir samma djup och glans med akryl. ”Ska vi välja bort alla 

tekniker? Vad ska man ha kvar? Jo Ipad men Ipad är inte heller miljövänlig. Bild utan papper 

och kritor? Det blir bara flumgrejer kvar och flum är inte miljövänligt!” fastslog Mario. Mario 

menar att eleverna inte bara kan ha ett ”snyggt tänkande” utan man måste också se ett resultat. 

Detta kan tolkas som att Mario syftar på det Linda nämnde, att det inte får bli begränsade ur ett 

kreativt perspektiv, Marios syn kan även också syfta på ett kunskapsbaserat perspektiv.              

Det finns en problematik med vad som är bra och dåligt för miljön menar han, ”det som är 

förbjudet i Sverige är lagligt i Frankrike och tvärt om. Vem ska ha veto och välja vad som är 

rätt?” Lärarna på Vildrosen har också valt bort materialet Polyuretan, ”sådan plast design skolor 

har när man skulpterar, så det ska se ut som till exempel en mobiltelefon eller rakapparat. Det 

materialet tyckte vi att ’fan vad fräckt’, det är skitbra att jobba i, lätt att forma och man kan få 

en fin finish.” Sen fick de reda på att det var livsfarligt att andas in. ”Så det har vi valt bort men 

jag har sett elever på HDK stå och slipa utan masker och allting.” Bengt har också rensat ut 

giftiga glasyrer som fanns innan. Nu har de bara snällare alternativ kvar och bara Bengt blandar 

till glasyrerna, eftersom dammet är giftigt oavsett. ”Man sliter en generation i taget, så det 

slipper eleverna.” Matilda säger också att de valt bort starkare diskmedelssorter, men Bengt, 

som tycker det funkar bäst med grönsåpa, säger att Matilda envisas med att behålla dem. På 

Mandelblomman jobbar de också mindre med spray och lack även om det finns kvar, man 

ersätter där det går att ersätta säger Linda. På grafiken finns inte så många alternativ så där finns 

det olika typer av lösningsmedel och kemikalier. Sen så har Linda valt bort att kombinera 

material som kan vara svåra att få isär, det hamnar i brännbart istället för var för sig, exempelvis 

betong och metall som Linda då slipper stå och krossa sönder. 

Kunskapsbrister  

Det finns en kunskapsbrist bland lärarna, en förutfattad mening där många tror att de använder 

”giftfria” färger. Bengt säger att ”färgindustrin har tagit bort färger som fanns förr. Står det 

kadmium så är det inte kadmium, utan nyansen kadmium. Så bly och kadmium finns väl inte 

längre. Det är väl förbjudet att använda i Sverige” säger han, vilket är en vanlig missuppfattning. 

Snarare släpps totalt 220 kilo ut i svenskt vatten varje år. En tiondel beräknas komma från 

verksamma konstnärer och hobbykonstnärer. Reningsverket Käppalaverket utanför Stockholm 

får in hela tio kilo rent kadmium per år. Kadmium är mycket riktigt förbjudet men i lagen finns 

ett undantag, nämligen för konstnärsfärger. Kadmium har egentligen inte ett lika bra giftfritt 

alternativ. Visst kan man få fram gult och rött på kemiskt vis men inte med riktigt samma 

pigmenttäthet och kvalité. Ämnet i sig påverkar njurar och kan ge upphov till osteoporos.91  

Använder läraren inte själv lösningsmedel antas det att färgen är ofarlig. Det var bara Mario 

som bestämt sa att färger som anses vara giftfria inte alls är det. Akryl är giftiga både i 

pigmenteringen men också själva plasten som bindemedel är giftig. Detta hade också Martina 

                                                           
91 Mimovic & Hammarlund, 2005, s. 10, 24-25; KV Konstskola 2005, s. 2; Svenskt vatten, Kadmium nog att 
förstöra hela Hjälmaren, Svenskt vatten. 2014-11-18; Naturskyddsföreningen 2012, s.13-14. 
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kännedom om och därför fick inte heller eleverna tvätta av sina penslar under kranen som hade 

akryl på sig. Då akrylen förstör avloppet och i slutändan hamnar plasten i havet. Mario undvek 

att få akryl i avloppet genom att använda plastlock som paletter, plastfärger fäster inte mot andra 

plastytor. När färgen torkat dras den av och sorteras som plast eller brännbart. 

Olyckor  

Förutom att någon skär sig eller får hudreaktioner av vissa material, hade bara två lärare varit 

med om att det hänt en olycka som påverkat hälsan. I båda fallen var det ”slarv” med 

sprayburkar.  Martina berättar att eleverna ska ha på sig skyddsglasögon när de ska använda 

sprayfärg men den här eleven använde inte sina skyddsglasögon. ”Hon gjorde rent korken som 

hade torkat igen - då råkade hon spraya rakt i ansiktet. Så hon och skolsköterskan fick åka till 

akuten och rensa ut ögonen från sprayfärg.” Den andra incidenten med sprayfärg skedde på 

Vildrosen. Den här gången var det inte resultat av en slarvig eller glömsk elev utan bildläraren 

Matilda själv som råkade ut för en olycka. Hon skulle öppna en sprayburk och körde in en 

skruvmejsel i locket - då exploderade burken i hennes händer, ”jag såg ut som en tvättbjörn - 

det var svart färg. Alla elever skrattade gott kan jag säga.” eftersom de inte hade lösningsmedel 

fick Matilda köra till optikerna för att göra rent glasögonen ”Jag fick sitta med huvudet utanför 

bilen för jag kunde knappt andas”, berättade hon. Mario var den enda som minns att det var en 

olycka som kunde fått konsekvenser för skolan.  En elev hällde ut gips i avloppet. Mario hann 

få upp röret och räddade situationen. Han ansåg att det var ointresse för miljön som gjorde att 

eleven ”glömde”. Martina ansåg att olyckan berodde mer på skolans tillfälliga lösningar vid 

spray och att det saknades dragskåp. 

Lokalvård 

Att eleverna är överlag dåliga på att städa efter sig är samtliga lärare överens om. Vems ansvar 

det ska falla tillbaka på finns olika åsikter om. När det kommer till frågan om klotter, gäller det 

att få bort det själv med en gång, annars kommer fler och klottrar för att säga emot eller för att 

kladda vidare berättar Una. När det kommer till den allmänna röran och städningen blir det mer 

problematiskt. Matilda berättade att förr kunde hon ta en elevgrupp och låta dem städa. Nu 

strömmar det igenom kanske 250 elever på en vecka och då fungerar det inte riktigt tycker 

Matilda. Hon känner att det inte går att belasta eleverna med det på samma sätt. Själv lägger 

Matilda tre timmar obetald tid på att städa och hålla i ordning i salen. Medan Una som har 

mindre men många fler salar har lyckats hålla kvar vid momentet, ”när man städar så får 

eleverna också vara med, det blir några gånger per läsår. När de är de dammiga grejerna då får 

eleverna ha andningsskydd och gummi handskar så de verkligen kan gno på.” Det gör eleverna 

på lektionstid som en del av miljöundervisningen. Även om eleverna glömmer av hur mycket 

jobb det är menar Una att det är ett sätt att göra dem mer medvetna om hur mycket arbete det 

är. ”Då tycker eleverna som städar att det inte är dem som stökat ner den lilla plätten, men ’nä 

det är andra som städat där ni stökat ner’ så man få ta den diskussionen då.” 

Synen på eleverna                                                                                                                                 . 

Samtliga sju informanter ansåg att det största problemet var att eleverna är dåliga på att tvätta 

penslar. Eleverna doppar penslarna i en akryl och sen slänger de bara penslarna åt sidan. Det 

andra problemet som flera utav lärarna tog upp var att det även fanns ett stort svinn på pennor. 

Pennorna försvinner ofta ner i städerskornas soppåsar, då pennorna hamnar på golvet. Enligt 
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Bengt är eleverna dåliga på att plocka upp saker de tappat på golvet. Förmodligen på grund utav 

bekvämlighet tolkar jag det som. Eleverna uppfattas som slösaktiga, att det är för mycket färg 

som slängs. Mario anser inte att det bara rör elever. Han har varit på skolor där även lärare 

sköljer ner akrylen i avloppet. Till slut blir det en propp! Det är bäst att skrapa av färgen när 

den är torr, så kan man återanvända paletten.” Att eleverna har dålig förståelse på vad saker 

kostar tros vara en anledning till den dåliga materialvården. Mario berättade att i Frankrike 

köper man sitt eget material, ”Då tar du hand om det, om man lånar skiter många i det”, det är 

problemet anser han. Martina tror att mycket handlar om att eleverna vet att det ersätts, så de 

behöver inte tänka på det. ”Mycket är slarv och så klagar eleverna på att det aldrig finns några 

bra penslar, de ser inte direkt något sammanhang med hur de tvättar penslarna innan. Då tänker 

jag att hade varit deras egna hade de mer tagit hand om det.” Matilda säger att inte alla elever 

visar respekt för materialet men de eleverna syns lite tydligare. ”Då får man ta tag och berätta 

det för dem, det är oftast värt besväret”. Det finns två attityder till problemet med svinnet, den 

ena är att ungdomar är lite slarviga i den åldern. Mario har en helt annan attityd till ungdomarna. 

Han menar att det inte alls något som är typiskt ungdomar, utan ett problem som blir värre och 

värre för varje år. Han säger att eleverna inte vill ta ansvar. Att de är ointresserade av 

miljöproblem, ”de tycker det är jobbigt att lyssna på. De kanske lyssnar på tv eller någonting 

sådant. Jag är den enda här som inte tar något tjafs som ’kan ni snälla göra det?’ Det fungerar 

inte!” Jag tolkar det som han menar att man måste vara konsekvent, som Linda berättade 

tidigare. 

Lösningar på svinnet                                                                                                                  . 

Tjat är den metoden alla lärarna har testat och eleverna blir kanske lite bättre från första till 

tredje året. ”Nej, de vet att jag blir arg, det är det som gör att de bryr sig men de och vet också 

att det jag säger är rätt. Eftersom vi jobbar med mycket miljöfarliga ämnen så jag får tjata hela 

tiden, men om de bryr sig hemma har jag ingen aning om” säger Mario. De lärare som tröttnat 

på tjatet och försökt att få bukt med problem var Blåklinten, Violen, Mandelblomman och 

Vildrosen. Una hade testat ”både morot och piska men det funkar inte om man inte kan stå i 

alla positioner och se så det blir ordentligt gjort.” Hon har hunnit testat saker som att ”någon 

elev ska ha hand om det ena och det andra eller olika stationer. Om det då saknas eller inte är 

ordentligt gjort vem ska man då skälla på? Alltså det blir svårt hur man ska hantera det.” Una 

har faktiskt tillslut funnit ett sätt som fungerar, ”jag undervisar i olika grupper, en elevgrupp 

har fått två pennor, radergummi och två penslar, sen har vi annat material att tillgodose eleverna 

med. Det finns alltid rena penslar och de håller ordning på dem. När penslarna är slut får de 

köpa egna. Det vet inte Una om man får lov till men så har hon i alla fall sagt. Martina har infört 

att eleverna får ett set med blyertspennor, sudd, loggbok och skissblock. ”Så nu är eleverna mer 

måna om sina papper, inte så att de bara tar papper och slänger eller att det försvinner 

blyertspennor, eftersom de har ansvar över sina saker. Annars kan de skylla ifrån sig att det är 

någon annan som gjort det.” På Mandelblomman hade metoden med eget material fungerat 

sådär. Lärarna var inte eniga om vilken konsekvens det skulle bli om eleverna förstörde sina 

penslar.  

Vi har sagt att vi ska vara hårda, att de ska få köpa in egna men det håller vi inte, då får de låna 

av materialet som finns. Så det blir inte direkt någon konsekvens. Det beror på att vi inte är 

ense, några tycker vi ska vara stenhårda och andra tycker att vi inte kan vara så hårda. 
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Konsekvens av handling är en viking läropoäng, rätt ofta. Jag plockar bort penslar från 

klassrummet när det tas fram i massor och lämnas för att demonstrera att de ska använda sina 

egna. Jag står på den sidan som tycker vi är för generösa, konstaterade Linda.  

Hon tycker att de kan bli mycket bättre, men då måste lärarna vara eniga kring konsekvenserna 

och orka. ”Det är som att fostra barn, det tar inte slut, utan det måste man orka och fortsätta 

med hela tiden.” Det verkar vara samma situation på Vildrosen där det står framme pennor och 

penslar om eleverna behöver. 

 

Sammanfattning av lärarens undervisning av miljömedvetenhet 

Miljömedvetenheten kom oftast med i undervisningens förlopp, men även ibland som ett tema 

eller ämnesintegrerat. Samtliga lärare arbetade med återbruk antingen någon gång per år eller 

som alternativt material. Tid och plats som ramfaktor spelar dock in på hur mycket lärarna kan 

samla och spara för att använda sig av återbruk i undervisningen. Materialkännedom ansågs 

mest viktigt att lära ut enligt lärarna. Både för att hantera och vårda materialet rätt men också 

att inte skada sig eller få i sig kemikalier/partiklar. Det ansågs viktigt att eleverna reflekterade 

över den färdiga produkten. För att minska kemikalierna i bildsalen hade samtliga lärare valt 

bort oljebaserade färg, förutom Mario som istället valt bort den vattenbaserade. Han ansåg att 

man inte kan välja bort de främsta konstnärsmaterialen. Eleverna måste ha kunskap, inte bara 

fantasi hävdade han. Det fanns också en kunskapsbrist bland lärarna när det kom till miljögifter 

i färgen, speciellt när det kom till pigmentet kadmiums existens. Endast två av lärarna menade 

att även andra färger än de oljebaserade kunde vara miljöskadliga. Att giftiga pigment och 

bindemedel återfanns i de flesta färger. Flera av skolorna saknar dragskåp men sprayfärger 

används ändå, men i mindre omfattning. Två olyckor har skett relaterade till sprayfärg. Eleverna 

uppfattades som slarviga och slösaktiga av lärarna. Det största svinnet på samtliga skolarna var 

penslar. För att minska svinn av material hade några skolor infört att eleverna fått sitt eget 

material vilket gett gott resultat så länge lärarna varit eniga om konsekvenserna vid misskötsel.  

 

Elevernas miljömedvetenhet 

Genom detta avsnitt ämnar undersökningen att fånga lärarens manifesterande repertoar, alltså 

det innehåll som eleverna upplever har realiserats. Därmed besvaras frågeställningen ”Hur 

uppfattar eleverna miljömedvetenhet inom bildundervisningen?” Eleverna kommer från två 

olika skolor, Vildrosen och Violen. Fokusgruppen från Vildrosen är fyra elever och det är 

faktiskt samtliga elever som går tredje året på estet bild och form detta läsår. En stor skillnad 

från Violen där det går trettiotvå tredjeårs elever. Ingen av eleverna har sett frågorna i förväg 

men känner till ämnet. De fick varsitt exemplar av intervjufrågorna i utskriven form. När jag 

kommer in i bildsalen på Vildrosen är det första en elev säger: ”Om du undrar varför jag nästan 

är naken är det för att jag fick en färgburk över mig!” En blå färgburk har färgat ner både Alice, 

golvet och även hennes klasskamrat Beata, ska det visa sig senare. Bara det kan tolkas som 

Matildas uppmaning och rena kläder fungerar sådär i praktiken. Runt bordet sitter Alice, Beata, 

Christoffer och Daniel. På Violen sitter tre elever och väntar på att jag ska komma och tre elever 
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ställer impulsivt upp när jag går förbi i korridoren. Vi slår oss ner vi ett stort bord i bildsalen. 

Från vänster sitter Ellen, Frida, Gina, Hilda, Isabella och Jasmin. De två gruppernas svar 

kommer att presenteras gemensamt under kapitlets gång.  

Miljöbegreppet 

Synen på begreppet miljö skilde sig inte i stort från lärarnas syn. Miljön var kort sagt 

omgivningen. Eleverna gick in på att det fanns olika typer av miljö. Christoffer förklarade att 

miljö kan vara ”Hur ens miljö eller hur miljön är.” Ens miljö var omgivningen exempelvis 

arbetsmiljön medan miljö kunde vara naturen och hur den mår. ”Det är något naturligt men som 

ändå behöver hjälp av oss eller snarare inte men eftersom vi förstör den så behöver vi tänka på 

att inte göra det” utvecklade Ellen. Eftersom det naturliga ofta kom upp så problematiserade 

Gina det med, ”jag tänker inte måste vara något naturligt utan miljö är något man skapar själva 

för att leva i, människan bygger stora städer och det är ändå en miljö för oss.” Eftersom vi lever 

i miljön är det viktigt, konstaterade eleverna. 

Synen på miljöhoten                                                                                                       . 

Eleverna fick frågan hur de ser på miljöhot. Att det var mycket allvarligt framkom i båda 

grupperna. På vildrosen pratade eleverna mer om olika typer av hot allt från oljespillningar till 

”När det landar sådana där rislyktor som korna kan äta upp, så de dör” som Christoffer form-

ulerade det. Gina som verkade lite upprörd höjde rösten och sa: ”Det är mycket allvarligt 

faktiskt, jag är tvärrädd. För det vi bygger för vår överlevnad även gör att vi kommer dö.” Ellen 

problematiserade det med att ”det slutar med att vi inte kommer överleva planeten, sen kommer 

den antagligen läka sig själv men då är vi borta, i och med att vi bara bryr oss om oss själva 

egentligen och då är det som spelar roll.” Hilda sa att det finns ett stort problem att alla har sin 

syn på det hela och därför inte kan enas. Hilda menade att allas olika synsät gör att man blundar 

för det stora hela, att man bara ser vissa delar. Eleverna på Violen tyckte att det var egoismen 

som bromsade utvecklingen. Isabella berättade att när de hade naturkunskap så pratade de om 

konsekvenser av avgaser, hon blev jätterädd och oroad för framtiden men när hon kom hem så 

körde hon ändå till träningen, ”man tänker att man är en i mängden.” Frida svarade att även om 

man ser att den där gången spelar roll så ”vad ska jag göra istället? Ska jag gå till träningen fyra 

mil bara för att vi ska dö om 300 år? Det spelar ingen roll om mänskligheten dör för vi kommer 

dö innan dess, så tänker de flesta.” 

Eleverna på Vildrosen ansåg vissa miljöproblem lett till att många blivit veganer. Vilket både 

är bra och jobbigt, formulerade Daniel det, ”veganer har en tendens att känna sig bättre än alla 

andra.” Det kan tolkas som att eleverna på Vildrosen problematiserar det som andra gör och 

inte det som de själva är en del utav. Hilda på Violen sa att man kan köpa elbil istället men att 

en elbil kostar typ en miljon och ”vem har råd att köpa en sådan?” Gina sa då att samtidigt är 

bränslet i stort sett gratis till en elbil och förklarade med ett exempel om folk som värmer huset 

med olja, ”det är dyrt att byta till bergvärme men folk tänker att det är billigare nu för stunden.” 

Elevernas diskussioner på Violen kan tolkas som att det röra sig om beteenden, att människor 

handlar kortsiktigt. Isabella sa att man kunde tänka på allt annat också, som att välja vissa 

produkter istället för andra, till exempel att second hand är bra för miljön. Samtidigt är det att 

skapa och köpa nytt som gör att samhället går runt, att det blir bättre och bättre, förklarade hon. 

Att ekonomin måste gå runt för att man skulle kunna leva var alla överens om. Frida sa då att 
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ekonomin skulle kunna gå runt utan att det ser ut som det gör nu. Ellen instämde och sa att det 

alltid finns någonting alla kan göra men att man måste ta sig i kragen och göra det. Det kan 

tolkas som att eleverna har en god förmåga att problematisera runt livsstil, samhället och miljön. 

Miljöundervisningen 

Båda grupperna svarade att undervisning om miljö i bildämnet har varit allt för tunn. Daniel 

tyckte att man fick mer information om miljö utanför skolan. Eleverna menade att det även 

inom skolsektorn finns ett svagt fokus på miljön. Violen har jobbat med en recycling uppgift i 

ettan som huvudtema berättade Ellen. Det har även varit intressanta föreläsningar om miljö och 

hälsa tillägger eleverna på Violen. Jasmin förklarade att i någon uppgift hade man kunnat välja 

ett ”problem”, sen under redovisningen fick eleverna berätta för varandra, då var det någon som 

valt miljö minns hon. Isabella ansåg att även om de kanske inte pratar om miljö aktivt har det 

kommit in vissa uppgifter, som en punkt: ”hur påverkar detta miljön?’ ’Vi som går Inredning 

måste redovisa vilket material vi väljer och om vi tänkt på att det påverkar miljön”. Isabella 

menade att det var en ganska dålig metod för att lära sig om miljö, ” jag skriver om det jag 

måste och då får man skala ner på vissa delar. Då blir det oftast miljö jag skalar ner på. Lärarna 

blir nöjda bara jag skriver att ’det påverkat negativt för det är plast.’” Det finns en i känsla bland 

eleverna på Violen, att lärarna bara bryr sig om miljön för att det står det i betygskriterierna. 

Inte att lärarna faktiskt vill att eleverna ska utveckla sitt miljömedvetande. Gina säger att: ”Det 

med att spara material, det är en ekonomisk fråga, de bryr sig om miljön på riktigt. Inte synd 

om miljön utan om vår kassa. Vilket kan tolkas som att eleverna inte ser sambandet mellan 

miljö och ekonomi. 

Återbruk 

Återbruk har alla eleverna från båda skolorna jobbat med. Något alla tycker är riktigt kul, till 

och med bland det roligaste enligt några av dem. ”Det är bara om uppgiften är tråkig men grejen 

med att använda gammalt material är inga problem” säger Daniel. Gina berättade att ”i en 

uppgift skulle vi bygga av ”skräp” men det var i själva verket väldigt dubbelmoraliskt, för att 

vi förstörde saker som i själva verket var fungerande. Det tar för mycket resurser för att göra 

nytt.” Isabella och Jasmin berättade att de hade gjort två klänningar, den ena av gamla kvitton 

den andra av godispapper - vilket man brukar slänga så det var hyfsat bra. Frida var inte lika 

nöjd med sin uppgift av gamla pantburkar, ”vi tog pantburkar och klippte upp och använde. De 

kunde ha pantats och återvunnits men det gjorde vi inte.” Så det var mindre miljövänligt även 

om det skulle vara återbruk menade hon. Gina försatte på samma spår ”I så fall borde man gått 

till en soptipp där det verkligen var slängt, här tog vi sådant som fungerade hemifrån. Det borde 

varit en mer seriöst grej där man gick all in.” Felet tyckte Gina låg i att uppgiften var baserad 

på att de skulle tänka själva, ”men alla tänker inte så jävla noga. Jag tycker att någon borde sagt 

’är det här verkligen miljövänligt? Är det miljövänligt att klippa upp pantburkar än att panta 

dem?’” Ändå fick vi bara beröm tyckte hon. Gina menade att uppgiften handlade för lite om att 

vara medvetna om material och miljö. Jasmin höll med och sa att hon inte uppfattade att de blev 

bedömda över graden miljövänlighet utan mer idérikedom.  Jag tolkar det som att Gina hade 

önskat att de fått göra mer som på Vildrosen.  

På Vildrosen har eleverna arbetat mycket med olika typer av återbruk. De har fått gå till 

containrar och plockat grejer som folk slängt. ”Matilda är väldigt duktig på att samla på sig 
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saker som dockor, skor och skosnören i mängder”, berättar Beata. Ett av dockhuvudena är under 

själva intervjun under skapande process, det tidigare söta dockhuvudet har förvandlats till något 

som ser ut att vara hämtat ur en skräckfilm. Återbruk är något de verkligen jobbat mycket med 

men också på andra sätt än readymade berättar Daniel och Beata, ”vi tar gamla tavlor och målar 

över dem istället för att sätta upp en ny ram.” ”Nej, man slänger inte sådana saker, för det är 

jätte dyrt”, berättar Daniel och lyfter fram den ekonomiska aspekten, som Vildrosens elever 

verkar ha större förståelse för. 

Källsortering  

Eleverna på Violen ansåg att det skrivs ut för mycket papper. Dessutom hamnar papperet i 

slutändan i fel papperskorg. Eleverna menade också att problemet till viss del hörde ihop med 

att det fanns brister och dålig förutsättning till att källsortera. Båda skolornas elever uppgav att 

de ofta åt mat i bildsalen men eftersom de bara har en papperskorg i salen, hamnar allt i samma 

behållare. Jasmin tror att bristen på möjligheter till källsortering beror på att ledningen tycker 

att det inte får plats i och med allt papper som slängs. På Violen har de en låda där eleverna ska 

slänga spillbitar. ”I och för sig har jag frågat Martina när jag ska slänga något, då säger hon 

alltid att jag ska lägga det i lådan. Jag tror ändå Martina är medveten men det är ofta man slänger 

själv för att man antar ingen vill ha det”, berättar Jasmin. Hilda säger att pappret som läggs där 

alltid är borta men då vet man inte om någon har använt eller slängt det.” Erfarenheterna är 

detsamma på Vildrosen, ”vi hade en pappersbehållare men var den tog vägen vet vi inte.” Alice 

ansåg att de alla kunde bli mycket bättre på att källsortera än vad de är i nuläget. Bättre 

källsortering önskar sig båda grupperna, Hilda säger att de har en vanlig soptunna och en 

papperskorg i alla klassrum men inte i bilden, trots att bildsalen använder mest papper. Det 

framgår tydligt att eleverna vill ha en förändring. Gärna en för plast, papper, kartong och mat 

säger Ellen. ”Och att det är tydligt, jag hatar - jag får tvångstankar!”, säger Gina som är minst 

sagt känslomässigt engagerad i diskussionen och är trött på att de hamnar fel saker på fel plats. 

Hilda tycker även att ”Vi borde ha en dunk för bara färg. Det är miljöfarligt med all färg, det 

borde tas till tippen men sådana saker har vi inte, allt ner i soptunnan! Hur jäkla bra är det då?”  

Jasmin berättar att de inte får hälla ner akrylfärg i vasken, ett misstag alla gör i ettan eller tvåan.  

Hon berättar att färgen fastnar i avloppet och så kan det säkert komma ut i naturen. De får ta 

blött papper för att göra rent penslarna som de sen slänger i soporna. Att eleverna slarvar med 

färgen har enligt Hilda gett upphov till stora problem med vattnet på skolan. Anledningarna till 

problemet menar Jasmin beror på två saker, dels att klassen är så stor så att de sitter så utspritt 

och är sällan samlade. Vilket gör att det läraren berättar når inte alltid når ut till alla eleverna. 

Dels det att ”det är ingen som orkar för det tar lång tid, tror man att ingen ser så sköljer man 

ändå” försätter hon. Daniel säger att ”oljefärg det måste vara mycket bättre än akryl?” Daniel 

får då frågan varför han tror det men då blir han osäker ”Jag vet i och för sig inte hur man 

framställer oljefärg. Finns det någon färg som verkligen är bra?” frågar han. Att spola ner färg 

överhuvudtaget känns dåligt tyckte eleverna. Samtidigt säger Alice att det inte riktigt annars 

vet var det skulle göra av färgresterna. Isabella frågar till svar om någon vet vad som händer 

när man bränner akryl men ingen vet eller kan svara på hennes fråga. Daniel berättade att det 

säker finns mycket som är dåligt för miljön men de vet inte vad eller varför. 
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Olyckor och faror i bildämnet                                                                                                                               - 

När det kommer till farligt material/verktyg så finns det en hel del man kan sticka och skära sig 

på. ”Det är inte konstigt egentligen, det är bara för att vi är dåliga på att använda dem” skrattar 

Beata. ”Och färg på kläderna” säger Christoffer och alla eleverna skrattar och tittar på den 

blåstänkta Alice. På Violen ser det annorlunda ut, den olycka de mins är den samma som deras 

lärare Martina berättade om, flickan som sprayade sig själv i ögonen. Det är sprayfärgen som 

målas upp som en potentiell hälsorisk av båda elevgrupperna ”man känner att giftet bara sprider 

sig av sprayfärgen”, sa Ellen. ”Ja jävlar vad jag sprayade i salen i slutet av tvåan, jag orkade 

inte gå ner och upp en gång till så jag öppnade fönstret och sprayade, ingen sa till mig, men fan 

vad det stank. Gick jag ut och sprayade stank det vilket fall när jag kom upp”, skrattade Jasmin. 

På vildrosen säger eleverna att de använder sprayfärger ganska lite, ”vi har spraybås men det är 

i och för sig ganska dålig för då kommer det ut istället.” säger Beata. ”Det är väl inte sådana 

där dåliga saker i dem längre? Freoner och sådant?” frågar Christoffer lite osäkert. Beata kontrar 

med ”Varför ska vi annars inte andas in det? Det är tydligt att eleverna inte riktigt vet vad som 

är dåligt med kemikalierna mer än som Jasmin säger, att man blir yr i huvudet, trots att eleverna 

stod utomhus. Jasmin säger att de borde ha gasmask, det räcker inte med skyddsglasögon. 

När eleverna får frågan om de tänker på hur deras egen hälsa kan påverkas i bildämnet svarar 

Gina att hon är livrädd hela tiden. Det märks att Gina reflekterat mycket över sina val på både 

hälsa och miljö. En stor kontrast till den lätta stämning som upplevdes vid samma fråga till 

eleverna på Vildrosen. Christoffer säger att ”Nej, jag tänker inte på det, tänker väl på att inte 

äta eller sniffa lim, inte mer än annat. Spritpennor brukar jag lukta på ibland, det luktar gott!” 

skrattar han och avslutar med att man får ta det onda med det goda. Generellt sett så är det ingen 

oro över att råka ut får något i bildsalen. Jasmin säger att hon är naiv och inte tänker så mycket 

på det, möjligtvis att slinta med skalpellen och råka ”döda någon” säger hon och skrattar. 

En sak som oroar eleverna på Violen är den lera som också Mario använder på Kungsljuset. 

Leran har inget namn i intervjuerna men skolorna har fått den gratis av Volvo. Eleverna 

beskriver leran som en plastlera som Volvo använder för att bygga bilmodeller med. Enligt 

eleverna ska leran mikras för att bli bearbetningsbar. Isabella säger att hon var livrädd att hon 

skulle ta sönder mikron när hon värmde leran. Eleverna upplevde ett obehag när de skulle värma 

den då leran inte fick bli för varm. Någon gång hade den börjat bubbla och blivit svart. Den 

lukten var inte så trevlig berättade Frida. Gina berättade att ”leran är onaturlig, väldigt plastig. 

Jag tror inte de på Volvo står där med händerna och bara ’nämen gud’ utan de har fan handskar, 

gasmasker, professionella kläder och allt.” Isabella fortsatte med att det var lite för lite skydd i 

bildsalen. Samtidigt tyckte Ellen att de inte är några femåringar och inte heller är de på en riktig 

arbetsplats men Isabella tyckte att de har rätt att få veta vilka risker som finns. 

Materialvård 

En sak som inte sköts tillräckligt bra är skalpellerna säger Frida, det slarvas och skärs i bordet. 

Varje gång hon ska använda dem måste hon byta blad, vilket hon menar inte hade behövts om 

folk var mer rädd om grejerna. Hon berättade att folk tar tygsaxarna och klipper i papper. Till 

och med lim klipper vissa i tillägger Jasmin. ”Många vet inte hur man ska använda saker, till 

exempel när man ska klippa en koppartråd - folk kommer med en liten sax, det är skandalöst.” 

säger Gina och ser irriterad ut. Något som Hilda förklarar beror på två saker ”Folk använder 
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inte sakerna rätt fast de vet hur man ska använda dem, det är bara direkt lathet som exempelvis 

att sätta på korken på tuschpennorna. Vissa saker får man inte veta hur man ska använda.” Vissa 

saker vet inte ens lärarna hur det ska användas berättar Jasmin.  

Materialsvinn 

Alla elever tyckte att det slängdes och slösades för mycket i bildsalen. När frågan ställdes om 

det var mycket svinn så svarade Daniel ”Ja, men inte mer än i matsalen.” Alicia förklarar att 

det slängs mycket engångspaletter och färgburkar som ingen riktigt använt slut på.  Beata sa att 

färgburkarna misskötts, ”vissa går inte ens öppna för att det är så mycket färg som torkat.” 

Daniel svarade att: ”Men det är inte så att någon sagt till hur man stänger en burk?” Beata 

kontrade med att: ”Nä, men det är väl ganska självklart” skrattar hon och Daniel försöker 

försvara med att det inte är någon som klagat eller ställt några krav och då gör man inte det, 

menar han. Daniel fortsätter och säger att det slängs mängder av färg och att man bara skulle 

kunna ta mindre färg. ”Ta flera gånger, som med mat, det är precis samma sak egentligen”, 

instämde Christoffer ”Man känner sig ganska skyldig över att man slänger mer än vad man 

behöver men det finns inte möjligheter till annat”, uppfattade Hilda situationen som. Gina 

berättar ”Om man ska ta färg och om jag tar för mycket färg får jag panik ’åh nej inte ta för 

mycket’ Jag får jättedåligt samvete. Det är sjukt men jag kan börja gråta nästan.” Limtuberna 

går åt fort på Violen, vilket problematiseras av eleverna. Om limmen i sig är dåliga för hälsa 

eller miljö diskuteras inte. Att de färdiga produkterna eleverna tillverkat ibland slängs eller 

aldrig kommer till nytta, både tiden och materialet känns som ett slöseri menar Hilda. Gina 

säger att även om hon gillar att läsa bild får hon på samvetet att hon använt mer material än 

elever på teoretiska program.  

Av allt svinn finns det en sak som slår allt annat – nämligen penslarna, som är en riktig katastrof 

enligt båda grupperna. Penslarna ser ut som godisklubbor med sina färgglada akrylklumpar där 

de sticker upp som en övervuxen kaprifol ur penselburken. En riktigt färgsprakande bukett med 

helt värdelöst material. Penslarna ställs upp och ner så vattnet rinner ner i fästena och löser upp 

limmet som håller stråna på plats, förklarar Isabella. Ingen av de två skolorna har ett system för 

att låta penslarna torka. Gina tycker att en torkställning för penslarna hade varit bra att 

införskaffa, det hade löst en del av problemet. På Vildrosen får eleverna trots avsaknaden av 

avskiljare i avloppet tvätta av färgresterna, vilket eleverna på Violen inte får. Jasmin visar 

proppen till vasken som ändå är överfull av torkad akryl och säger att processen med att göra 

rent penslarna är jobbig. ”Man kan inte torka av färgen med papper, vi har en svamp men den 

får jag inte skölja av istället.” Isabella önskar att de kunde får bättre information hur man gör 

rent penslarna utan att skölja dem under kranen på bästa sätt.  

Utöver det har eleverna på violen lite egna förslag på vad man skulle kunna göra, även om de 

själva inte riktigt kan sätta ord på vad lösningen heter eller om den finns. Gina säger att man 

borde ha ”någon gasolbehållare man doppar ner penslarna i, någon slags sprit som löser upp, 

som nagellackborttagningsmedel. Varför Gina sa gasol, som är en gas framgår inte. I vanliga 

fall brukar det vara lacknafta, det kan var det hon syftar på egentligen. De får följdfrågan om 

den där behållaren med kemikalier är miljövänligt i sig? Isabella svarar då att om alla doppar 

penseln och sen lämnas behållare in på återvinningen, borde det vara bättre. Vilket fall skulle 

det spara på penslarna menar Jasmin. Gina anser att de har tillgång till bra redskap och material 
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men eftersom de inte har saker som täcker upp så blir det som hon formulerade det: ”bara skit 

av alltihopa.” Ellen instämmer och säger att det slutar med att man inte bryr sig istället. ”Man 

vill inte vara någons jävla morsa som städar upp efter alla andra” sa Gina. Frida sa att det spelar 

ingen roll om en tar ansvar om inte alla andra gör det. Argumentation påminner om den tidigare 

argumentationen om att minska på bilkörandet, att man själv bara är en i mängden. 

Förklaringar till elevernas beteende                                                                                                                          . 

Anledningen till varför det är ett stort slöseri och svinn tror båda grupperna beror på att 

materialet inte är deras eget. ”Man reagerar på att så som man använder vissa grejer här skulle 

man aldrig göra hemma” säger Alice. Hilda säger att eleverna resonerar i termerna ”Folk skiter 

i det. Det är skolans, inte mitt.” Lathet är en faktor som spelar in uppger eleverna. Christoffer 

anser att ”det faktum att om någon har varit lat så blir nästa lat, sen nästa och nästa. Så tänker 

folk.” De menar att det dåliga beteendet sprider sig och färgar av sig på alla klasserna, ”om han 

inte gjort det behöver inte jag.” Daniel säger att om färgburken redan är igentäppt så kanske 

man inte bryr sig om i att fixa det i ordning själv. Det resulterar i mycket slarv menar Jasmin. 

”Ah, nu har jag gjort mitt, så sköljer man av lite snabbt”, är ett vanligt beteende menar hon. 

Båda grupperna säger att det också beror mycket på det yngre eleverna. Enligt eleverna vet inte 

ettorna var saker finns eller hur det ska hanteras. Vildrosens elever som också får samsas om 

salen med kulturskolan och ibland teatereleverna anser att, ”teatereleverna förstör skit mycket, 

det skräpas ner som fan. På kulturskolan är det småbarn som inte riktigt bryr sig eller förstår att 

de ska ta hand om grejerna.” förklara Beata med armarna i fäktandes i luften. Ett saldelande 

som resulterat i färgstänk på bland annat den själv färgstänkta Alices tavla. Om Alice hade fått 

välja hade hon önskat att det fanns lite mer förvaring för arbeten de gör. ”Men det är för att du 

varit med om att din tavla blev förstörd, så tänker inte jag, jag bara ställer den” invänder Daniel. 

Han tycker det ska vara lite rörigt, det ger charm och en ateljé känsla. Eleverna berättade att 

deras lärare Matildas sal är för ren, då känns det nästan lite sjukhus säger Daniel. Men Matilda 

samlar så mycket att den ändå blir rörig. Bengts sal är inte alls lika renlig av sig konstaterar de.  

Problemlösningar 

Hur man ska lösa de olika problemen eleverna hittat i sin undervisning har eleverna några idéer 

om. Eftersom kemikalierna i sprayburkarna ses både som en negativ hälsoeffekt men också ett 

krävande moment att springa upp och ner för alla våningar har Jasmin en idé. ”Man kommer åt 

sprayburkarna ganska lätt, då kan man ta hur mycket man vill utan att förstå konsekvenserna 

av att andas in eller att man måste ha glasögon, som jag gjorde. Det är samtidigt irriterande att 

ha grejer instängt för om inte lärarna är här då kommer man inte åt dem istället. Lärarna borde 

vara här de tider vi är här och jobbar så de kan öppna åt oss.” Jasmins citat kan tolkas som en 

konflikt mellan det egna ansvaret och behovet till mer tid med läraren.  

Frida har hon en lösning på problemet med materialslöseriet. Hon tänker att man kunde få 

begränsat material per uppgift. ”I nuläget är det så att om jag skär fel, då slänger jag tillbaka 

och så får någon annan ta hand om mitt skräp, det finns ingen begränsning. Lärarna säger alltid 

att man ska spara och inte ta för mycket, men du får alltid göra hur stort du vill. Då kan man ta 

hur mycket man vill.” Det finns på Violen dels en stark självkritik, men också en kritik mot att 

ramarna är för transparanta och vida. Ellen påstår att inte ens lärarna har koll på vilken budget 

som finns. Det har varit elever som inte bestämt sig lika fort som andra och då har de inte fått 
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något material alls för pengarna tog slut berättar hon. En annan sak som skulle underlätta enligt 

Ellen är mer instruktioner. Lärarna är annars är duktiga på att sätta upp lappar, om att eleverna 

ska städa efter sig, inte störa eller peta på dockorna men inte vad eleverna faktiskt kan göra för 

att det ska se bra ut. Jasmin håller med och säger att det är bättre att sätta upp beskrivningar hur 

man gör rent så inte alla eleverna står och frågar varandra och spekulerar. Då är det bättre att 

sätta upp en lapp där det står ”Gör så här!”  

När det kommer till största problemet, de misskötta penslarna, så skulle problemet enligt 

eleverna på Violen lösas genom att varje elev fick sina egna penslar. ”Dessa penslar har du i tre 

år, take care of them” säger Isabella. Uppfattningen om att man tar hand mer om sitt egna styrks 

av Alice berättelse. Penselsystemet har lärarna på Vildrosen redan infört. Skillnaden är att 

eleverna har tillgång till gemensamma penslar utöver det. Alice förklarar att penslarna de fick 

har de tagit hand om. Daniel invänder, ”men använder man ens dem?” frågar han lite skeptiskt. 

”Ja, jag gör det, dem är man jätterädd om” säger Beata. Christoffer säger att han inte använt 

penslarna sen han fick dem.”Jag är så rädd om dem så att jag bara använder andra penslar”, sa 

Daniel. I samma stund som intervjun avslutas kommer deras lärare Bengt in. Han går förbi 

vasken och säger ”Vem är det om slängt penslarna här med akryl utan att skölja av dem?” Alla 

eleverna skakar på huvudet och säger: ”Nä, jag har inte använt dem!” Bengt håller upp 

penslarna och säger: ”Men det är ju samma färg som på din tavla Alice!” ”Oj!” säger Alice, 

”Jag glömde att jag lagt dem där!” 

 

Sammanfattning av elevernas miljömedvetenhet 

Miljö betyder för eleverna omgivning. Vilket kunde kategoriseras i olika rum som exempelvis 

arbetsmiljö. Miljön var både det naturliga och det människan skapar. Eftersom människor 

lägger sig i och förändrar måste vi också förvalta miljön. Eleverna såg mycket allvarligt på 

miljöhoten men att egoism och osämja bromsade utvecklingen till att lösa miljöproblemen. 

Undervisningen om miljö hade enligt eleverna varit fattig. På Violen hade eleverna kunnat välja 

ett problem i en uppgift och prata om, då var miljö ett alternativ men det föll i så fall på elevens 

eget intresse. Miljömedvetenhet kunde även komma upp som en punkt i redovisningarna. Båda 

klasserna hade jobbat med återbruk. Ett ämne som uppskattades men ansågs som dubbelmoral 

när de inte använde slängt ”skräp.” På Vildrosen samlades material från firmor och containrar.  

Eleverna uppfattade att miljön var viktig för skolan mer ur ett ekonomiskt perspektiv, inte för 

miljön i sig. Hanteringen av färgen var ett dilemma. Båda skolorna saknar avskiljare i avloppet 

men trots det hälls färg ut i avloppet på Vildrosen. På Violen får inte elever hälla ur färg i 

avloppet men det slarvas mycket. Sprayfärgen beskrivs som den största hälsorisken i bildsalen. 

Varför materialen och medierna är dåliga för hälsan och miljön vet egentligen inte eleverna. 

Eleverna skulle vara mycket mer bekväma om de visste vad material/medier innehåller och vad 

det kan ha för effekter på hälsa och miljö. Bristande kunskap och lathet var det som ansågs 

bidra till misskötsel av material, vilket främst var penslarna. Svinnet ansågs kunna minskas 

genom begränsad tillgång till material, uppsatta instruktioner på hur materialet ska skötas och 

egna penslar. Penselsystemet var redan infört på Vildrosen men eftersom eleverna har tillgång 

till penslar utöver deras egna har det fungerat med blandat resultat. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

I mötet med lärare och elever fanns det mycket av det som berättades som kändes bekant och 

förväntat. Men det fanns också det som överraskade och utmanade mina föreställningar om 

miljömedvetenhet i bild. Syftet med undersökningen var att få kunskap om bildlärarens 

förhållningsätt till miljömedvetenhet i undervisningen vid estetiska programmets inriktning bild 

och hur det når ut till eleverna. Under rubriken Ramfaktorer diskuteras de olika ramfaktorerna 

för att besvara den första frågeställningen, hur förhåller sig läraren till miljömedvetenhet i 

undervisningen i förhållande till de olika ramfaktorerna?” Under rubriken Undervisningen 

besvaras frågeställningen: vilka metoder som användes för att göra miljömedvetenhet till en del 

av undervisningen? Slutligen under rubriken Eleverna som en reflektion besvaras den sista 

frågeställningen: hur uppfattar eleverna miljömedvetenhet inom bildundervisningen? Elevernas 

och lärarnas syn på varandra och de olika ramarna kommer att reflektera varandra i varje 

delavsnitt tillsammans med återkoppling till resultat, vidare analyser och diskussioner. Därefter 

kommer en metoddiskussion och slutligen presenteras undersökningens slutsatser.  

 

Ramfaktorer 

De juridiska ramarna                                                                                                                              . 

Det visade sig att många mål från Lpf94 har legat till grund för den nu aktuella Gy11, vilket jag 

tolkat som att det finns en grund för miljömedvetenhet och att ämnet inte heller är helt 

främmande. Rapporten av Skolverket från 2001 visade att 10-20 procent av lärarna på estetiska 

programmet bedriver miljöundervisning trots att den då aktuella Lpf94 inte berörde 

miljöundervisning för estetiska programmet, vilket styrker min tes om en grund i 

miljömedvetenhet.  

I Gy11 står det att eleverna ska ha kännedom om miljöfrågornas komplexitet samt ha kunskaper 

om förutsättningarna för en god hälsa. De ska själva kunna medverka till att hindra skadlig 

miljöpåverkan och få ett personligt förhållningssätt till de globala miljöfrågorna. 

Undervisningen ska belysa hur samhället, vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 

hållbar utveckling. Vårt sätt att leva och arbeta, blir aktuellt på grund utav bildsalens faktiskt 

stora miljöpåverkan. Gy11 säger även att varje elev ska visa omsorg om närmiljön i ett vidare 

perspektiv. Enligt lärarna skulle undervisning i förhållande till denna punkt exempelvis vara de 

redovisningar som har med reflektion över medierna/materialets påverkan på miljö att göra. En 

synnerligen rekonstruktivistisk syn på miljömedvetenhetens roll i undervisningen. Kritiken mot 

denna undervisningsform var att eleverna fann att kraven var för låga, att det räckte med 

onyanserade svar. Eleverna uppfattade att redovisningspunkten mer bara var med för att 

punkten finns med i kursmålen, inte för att det var viktigt. Enligt Gy11 ska alla som arbetar i 

skolan ta gemensamt ansvar för den fysiska skolmiljön. Att därmed visa omsorg för bildsalens 

interiör och material skulle kunna vara relevant på denna punkt. I kursmålen för bild nämns 

begreppet arbetsmiljö sju gånger. Därför kan man tolka att fokus kan läggas på materialvård 

och att upprätta en god atmosfär i bildsalen än exempelvis miljögifter, alltså det vidare 
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perspektivet som främst nämns i de gemensamma riktlinjerna i Gy11. Samtidigt var det också 

denna punkt som främst brast enligt både lärare och elever. Eftersom varje elev enligt Gy11 ska 

ta personligt ansvar för arbetsmiljön bör alltså varje elev hantera sitt material rätt. 

Uppfattningen bland lärarna om vad konsekvensen skulle bli för eleverna som misskötte sitt 

material skilde sig åt. En lärare sa att eleverna fick köpa nytt själva men att hon inte själv visste 

om man fick göra så, alltså fanns det en osäkerhet om vad som är juridiskt möjligt. Det 

gemensamma för alla kursplanerna är att punkterna som behandlar miljöaspekter är alla 

sammanfattade som sista punkt i kursmålen. Det tolkar jag som att det också är därför det kan 

bortprioriteras eller bli mindre framträdande i undervisningen, speciellt i de fall de 

sammanfattas som ett exempel och inte ett krav. En tolkning som kan få stöd av att enbart tre 

av lärarna refererade någon gång till kursplanerna. 

Inspektionen från miljö och hälsa kan betraktas som en yttre juridisk ramfaktor då kraven kan 

begränsa salens interiör och material. Kraven betraktas dessutom som onödig byråkrati, då krav 

på säkerhetsblad skulle finnas hos rektorn istället för i salen vid en olycka. Jag tolkar det som 

att lärarna uppfattade det som ännu ett onödigt administrativt jobb, vilket kan tolkas som att 

kraven förbises av läraren. 

De administrativa ramarna                                                                                                                                         . 

Tid och plats är en ramfaktor som påverkar möjligheterna till att städa och hålla rent. På en 

skola ansåg lärarna att de inte längre kunde belasta eleverna med att städa lokalerna på grund 

utav den stora genomströmningen av elever. Ordet belasta kan tolkas som att det finns en 

negativ syn, att lokalvård är en bieffekt av skapandet. Det blir på så sätt en konflikt mellan vad 

som ska få plats i undervisningen. En lärare hade istället låtit varje klass städa ett område oavsett 

om eleverna har använt det. Läraren anser att städningen skapar en medvetenhet om skapar-

processen, som en del av miljömedvetenheten. Det tolkar jag som att det även blir en material-

medvetenhet, till exempel att eleverna ser att munskydd ska användas när man städar bland 

lerdamm och glasyrrester. En mer traditionalistisk och essentialistisk syn på lärandet - att leva 

som man lär. En syn som också stämmer in på den lärare som visade upp sina tjugoåriga penslar. 

Att skolan inte ligger vid huvudbyggnaden kan betraktas som en ramfaktor, dels genom att tiden 

det tar för lärare att röra sig mellan skolan, dels för att kontakt med vaktmästare och underhåll 

blir krångligare. Tid som ramfaktor var något som nämndes av både lärare och elever. En brist 

enligt eleverna var att läraren inte hade tid att alltid vara i salen. De menade att när eleverna vet 

eller tror att läraren inte ser gör de kortsiktiga lösningar eller ”fuskar” med hanteringen eller 

skötseln av medier/material. De ansåg därmed att mer närvaro med läraren skulle lösa slarvet. 

Undervisningen hade essentialistiska drag, där lärarna uppfattade sig själva som förebilder för 

eleverna och därmed skulle läraren försöka leva som man lär för att ses som äkta och sann i 

elevernas ögon. Detta sågs även av eleverna som viktigt och att de ville ha läraren med sig. Jag 

tolkar detta som att det finns en inre motsättning bland eleverna, en spänning mellan det egna 

ansvaret och det lärarledda. Därmed kan de administrativa ramarna i form av lärarens schema-

läggning påverka lärarens möjligheter till närvaro och sin tur elevernas eget ansvar för miljö 

och hälsa. En annan faktor där tiden spelar in var möjligheterna till att kunna samla och spara. 

Samlandet uppfattades som en önskan men också något som begränsades av ramfaktorer som 

plats och tid. Jag tolkar det som att det föll på hur mycket lärarna jobbade medvetet och 
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omedvetet utanför arbetstid. På en skola uppfattade jag det som om lärarna la ner mycket tid 

utanför arbetstid för att leta företag och områden där det slängdes material. Antalet elever 

påverkade också undervisningen, dels ansåg lärarna att olycksrisken minskade om klasserna 

var mindre, dels för att lärarna hade mer tid att se till alla eleverna, till exempel att fånga upp 

de eleverna som missköter material. Detta blir svårare vid större klasser tolkar jag det som. 

Vilket styrks av elevernas berättelse om att informationen om materialvård inte når fram när 

alla sitter utspritt. 

De ekonomiska ramarna                                                                                                .  

En elevgrupp påstod att inte ens lärarna har koll på vilken budget som fanns, vilket stämmer 

bra överens med lärarnas uttalanden. En lärare förklarade att även om elevgrupperna minskat 

så minskar inte utgifterna, vilket gör det problematiskt. Hur lärarna hanterade problemet skilde 

sig åt. En materialbank var ett sätt att spara pengar, genom att ta vara på det som företagen och 

privatpersoner i staden slängde. På så vis tolkar jag att återbruket kan bli en del av lösningen på 

en stram budget men också att det lär eleverna att hitta lösningar och se över ekonomiska hinder 

för skapandet. Förmodligen går det att spara pengar på att exempelvis lära eleverna riva sina 

egna pigment och blanda medier i ”storpack” istället för att köpa små plast och metall tuber, 

som i sig är dåligt för miljön. Det skulle samtidigt täcka upp för den kunskapslucka som 

eleverna hade, i och med att de inte visste hur färg framställs. 

Ramavtalen fann lärarna begränsande. De kunde inte välja de bästa priserna eller högsta 

kvalitén men också för att det inte gick att handla lokalt. Vid materialinköp var det miljön som 

fanns minst i åtanke, vilket går emot Skolverkets rapport från 2001 om att lärarna handlar 

miljömärkta produkter. Det fanns en förutfattad mening om att det inte är någon större skillnad 

i materialen. Samtidigt nominerades kvalité som en av de viktigaste aspekterna av lärarna, då 

kan hållbarheten spela in, exempelvis om en pensel håller en termin eller många år. 

Undervisningens fokus låg på traditionella och aktuella material istället för att låta eleverna 

reflektera över nya hållbara material.  

De fysiska ramarna – salen                                                                                                  . 

De undersökta skolorna i Skolverkets rapport (2001) hade kännetecknats av god arbetsmiljö, 

det uppgav även denna undersöknings informanter. Att salarna låg på skolans övre plan eller 

spritt på flera våningar sågs inte som negativt för ergonomin, oavsett om de fick hjälp av 

vaktmästare eller inte. Det var snarare att bära ner saker än upp som kändes problematiskt. 

Kanske ser lärarna precis som eleverna att städningen är en bieffekt av undervisningen. Den 

bristande källsorteringen ansågs bero på de dåliga förutsättningarna. Men med tanke på 

variationen i hur och vad som källsorterades i skolorna uppfattade jag det som att om läraren 

hittade ett hinder så gick det ut över all sortering. Om Läraren exempelvis inte hade ork att bära 

ner betong och gips så blev det att inget sorterades alls. Är salarna dessutom inte anpassade för 

att ha bild i från början blir det än mer problematiskt om det inte finns en given plats för 

förvaring och källsortering. Förvisso så hade inte heller de nyare salarna goda förutsättningar 

för källsortering, vilket kanske inte heller är något som prioriteras när salarna ritades. En lärare 

ansåg dock att de hade bättre förutsättningar för källsortering än vad som nyttjades, möjligen 

berodde det på samma anledning som för eleverna - okunskap och lathet, två faktorerna som 

snarare formade källsorteringen och materialvården i praktiken än vad som fanns tillgodolagt. 
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Utrymme var enligt alla lärare en brist, oavsett om det fanns lika eller olika elevgrupper med 

allt från en till ett tiotal salar. Hade utrymmet varit bättre hade det enligt lärarna kunnat ge plats 

för en materialbank och källsortering. Min tolkning är att det handlar om prioritering, vill 

läraren ha elevarbeten framme och en stor materialbank så blir till exempel källsortering lidande 

och vice versa. Avsaknaden av dragskåp uppfattas som en begränsade ramfaktor men inte så 

begränsade att sprayer valts bort. Istället så gick eleverna ut och sprayade utan skyddsmask, 

vilket egentligen bör användas och är en del av utrustningen för graffitikonstnärer. I samband 

med detta och att eleverna inte visste vad som var farligt med färgen kan göras att de brukas fel 

även efter lektionstid.  

På skolorna kunde gipsavskiljare helt saknas eller inte finnas installerat i alla avlopp. Det går 

att klara sig utan gipsavskiljare om inget förutom rent vatten spolas ner i avloppet, men eftersom 

de flesta lärarna hällde ut och tvättade av färg i diskhon blir det problematiskt i längden. Om 

eleverna inte är medvetna om att det finns gipsavskiljare eller inte, kan det vara nödvändigt att 

förklara varför den är installerad, varför den behövs och vad som blir konsekvenserna utan 

eftersom eleverna kan arbeta med formgivning och måleri utanför skolan. Det var främst de 

yttre ramarna som spelade in på vad det finns för kemikalier i bildsalen. Finns det bara en skola 

med glasverkstad eller tryckverkstad så finns det dödliga kemikalier och syror. Lärarna ansåg 

att eleverna var slarviga vilket jag tolkat kan höra ihop med elevernas syn på hur en bildsal ska 

se ut, det finns en romantisk bild av salen som ett konstnärligt kaos. Vilket styrks genom att 

eleverna ansåg att bildsalen inte var en arbetsplats.  

Inre ramar - den potentiella repertoaren                                                                                                     .                                                                                                 
Lärarna ansåg att de som borde ta ansvar för miljön inte gör det, ingen relaterade till sitt eget 

arbete i skolan. Att de inte enbart målade upp problemet utan också sköt det ifrån sig, har jag 

tolkat det som. Vilket heller inte gjorde att man kopplade miljöproblemen till varken konst-

framställning eller bildämnet. Vilket kan tolkas som att lärarna inte anser att bildundervisningen 

har tillräckligt stor miljöpåverkan. Precis som Skolverkets rapport fann samtliga lärare 

miljömedvetenhet viktigt oavsett om det har förverkligats i undervisningen eller inte. Synen på 

miljön definierades av både lärare och elever som omgivningen och miljöhoten betraktades som 

allvarliga. Vilket stämmer överens med Skolverkets rapport från 2001, som även uppgav att 

många lärare ansåg att eleverna var engagerade i miljöfrågor men att lärarna själva inte har 

kunskapen att integrera det i undervisningen. Enligt Björneloo ansåg lärarna att de alltid 

undervisat i hållbar utveckling, att begreppet passade in i all deras undervisning. Vilket inte 

fullt ut stämmer överens med denna undersöknings resultat, där istället många lärare ansåg att 

undervisningen var bristfällig men samtidigt ansåg alla lärare att de undervisade i någon form 

av miljömedvetenhet. Det skulle mycket väl kunna vara så att för lärarna i denna undersökning 

så finns möjligheter att integrera kunskapen, men att det istället är kunskap som saknas. 

Skolverkets rapport visade på att skolans egna initiativ till fortbildning skulle vara en kunskaps-

tillgång. I denna undersökning har bara en av skolorna angett att det har medverkat vid en 

temadag om miljö. Bara en av lärarna hade gått en kurs på sin lärarutbildning, vilket kan upp-

fattas som om intresset för konst och miljö är lågt på flera samhällsnivåer. Björneloo ansåg att 

genom att aktivt ta del utav aktuell forskning tenderar till att läraren reflekterar över sin egen 

undervisning och på så vis kan undervisningen medvetet förbättras. Miljö diskuterades ytterst 

sällan bland lärarna. Vilket kan bero på att miljöpåverkan inte uppmärksammas i vardagen eller 
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att det inte ses som ett problem. Det skulle också kunna bero på att det är ett laddat ämne att 

prata om, en belastning som det formulerades utav en av lärarna. För de ensamma bildlärarna 

på skolan blir också kunskapsutbytet fattigare, tolkar jag det som. Keramiksalen och 

tryckverkstaden ansågs vara en större hälsorisk. Ingen av lärarna som hade tillgång till tryckeri 

hade dock valt bort material där, möjligtvis för att det inte ansågs finnas komplement. En av 

lärarna ansåg att det var viktigt att berätta ända in på partiklarnas uppbyggnad, för att förstå 

deras påverkan på hälsan. På så vis kan eleverna få den förståelse eleverna uppgav att de 

saknade. Inom måleriet ansågs enbart förtunningsmedel till oljefärg vara farligt. Samtliga lärare 

utom en hade valt bort oljebaserad färg och ersatt med vattenbaserad. Jag uppfattade att det 

finns en motsättning mellan lärarna om vad som kan väljas bort och vad som ska vara kvar. 

Vad som väljs bort har jag även tolkat att det kan bero på om lärarna prioriterar hälsan eller 

miljön. Lärarna fann det viktigt att eleverna reflekterade över den färdiga produkten. Vilket jag 

finner att läraren lyckats med, då eleverna fann det problematiskt med att den färdiga produkten 

aldrig togs i bruk eller helt enkelt slängdes. En av lärarna hade fångat problematiken genom att 

varje uppgift skulle vara på den nivån att de gick att använda till intagningsprov. 

 

Undervisningen 

Den manifesta repertoaren                                                                                                                                            . 

Lärarna berättade att miljöundervisningen främst var naturligt integrerad i undervisningen, 

vilket stämmer med Skolverkets rapport från 2001. Precis som Skolverkets rapport var 

ämnesintegration områden som börjat växa fram, något som märktes på ett fåtal av skolorna. 

Ämnesintegration ger på många sätt avlastning och man kan gemensamt komma fram till vilken 

del av kunskapen ämnet ska bära eller visa på samband. Det fanns också en uppgiftsform där 

eleven kunde välja ett problem, de elever som var intresserade av miljö valde då ofta att arbeta 

med miljöfrågor. Problemet blir då att de elever som kanske har ett svagt intresse eller inte sett 

problematiken, de eleverna som behöver kunskapen mest får på så sätt mindre istället. Detta 

uppfattade eleverna problematiskt, att undervisningen helt enkelt blir för progressivistisk, när 

den utgick från elevernas intressen. Enligt Björneloos undersökning så uttryckte lärarna 

frustration över prov och betyg eftersom dessa ofta inriktar sig på mätbara kunskaper, detta har 

jag dock tolkat som att några lärare löste genom att ta med miljökonsekvens och 

materialkännedom i bedömningen. För andra lärare kunde det upplevas mer ogreppbart. 

Att samtliga lärare använde sig av återbruk kan tolkas bero på att återbruk har en positiv 

ekonomisk aspekt. Alltså att institutionen kan spara ekonomiska medel på att eleverna 

återanvänder än att de tar nytt material, som en elevgrupp uppfattade det. Men det kan också 

bero på att det finns en historisk trend med readymade och återbruk. Eleverna fann återbruks-

uppgifterna som bland det roligaste i undervisningen men att det fanns en baksida, nämligen 

var skräpet kom ifrån. Eleverna som tog skräpet hemma fann det dubbelmoraliskt då ”skräpet” 

kunde används som det var menat till än att de redan var slängt av andra. Jag tolkar det som om 

återbruket uppfattas olika av eleverna beroende på syftet, är det för att tänja på konsten gränser, 

upptäcka alternativa material eller att spara på miljö och resurser. Beroende på vart syftet ligger 

tolkar jag det som det inte heller är självklart eller medvetet från lärarnas perspektiv. 
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Eleverna som en reflektion 

Precis som Skolverkets rapport (2001) uppfattade jag att eleverna var engagerade i miljöfrågor. 

En lärare påstod dock motsatsen, att eleverna möjligtvis tog till sig kunskap via media, vilket 

även styrks av en elevgrupp som uppgav detsamma. Dock anser jag inte att det betyder att 

eleverna inte vill eller är medvetna, tvärt om kan det vara att undervisningen inte når ut på rätt 

sätt eller i för liten skala. Detta styrks genom att samtliga elever ansåg att det fanns för lite 

miljö-medvetenhet inom undervisningen, uppfattningen delades även av vissa lärare. Eleverna 

speglar på många sätt lärarnas föreställningar och anser precis som lärarna själva att de själva 

har dålig kunskap om miljö och bild. Trots att materialvård lyfts fram som det mest vitala är 

det också det eleverna anser sig dåliga på. Både elever och lärare sa att det främst berodde på 

att eleverna inte äger materialet och inte kan koppla det till ekonomi. Eleverna menade att 

ekonomin var viktigare för skolan än miljön kan tolkas som de inte helt ser sambandet med att 

både ekonomi och miljö vinner på resurssparande. Inte heller kopplade det ihop med slit och 

släng andan, som eleverna själva tog avstånd från, enligt mina tolkningar. Det kan också vara 

så att eleverna ser resurserna som oändliga eftersom det alltid finns gott om material. Jag har 

tolkat att eleverna har en miljömedvetenhet, men genom argumentet att man bara är en i 

mängden och kombination med lathet gör att eleven ser mellan fingrarna på sitt eget beteende. 

Gemensamt för eleverna var att de ansåg att det främst var yngre elever som misskötte mate-

rialet. Att skjuta ifrån sig ansvaret på andra framgår även av lärarna själva som lyfte ifrån sig 

ansvar till ”de som borde” ta ansvar. Att det inte slösas mer än i matsalen, som en elev 

formulerade, kan tolkas som att slöseri är ett vanligt beteende men också ett samhällsproblem 

- som konsten är en del utav. Lösningen på materialsvinnet var enligt eleverna att få 

instruktioner, eget och begränsat material. Eget material har flera utav lärarna infört. Så länge 

lärarna var eniga om konsekvenser så hade det fungerat med gott resultat.  På de skolor som 

infört eget material men hade framme penslar utöver det så blev resultatet mer spritt. Jag kan 

tolka att det beror på vad lärare anser att syftet med egna penslar är. Är det för att eleven alltid 

ska ha tillgång till rena penslar oavsett om kamraterna förstört de gemensamma? Är det för att 

eleven ska lära sig vårda? Eller går det ut på att spara på resurser? Oavsett så tror jag att det är 

en fördel om lärare dels har syftet klart för sig och dels är överens om det i arbetslaget. Önskan 

om mer uppsatta instruktioner styrks även av lärares uppfattning. Finns det inte upplagt för 

eleverna kommer de inte heller ta ansvar. Begränsningar av material anser jag är en god idé. 

Förvisso kan det hämma eleverna, men i så fall precis som en tidsram, i arbetslivet är dessutom 

både begränsningar av tid och material ramar den anställde får förhålla sig till. 

Materialkännedom betraktades av lärarna som det vitalaste, samtidigt var det eleverna önskade 

att de hade mer av det. Här blottades den kunskapsbrist eleverna var medvetna om att de hade 

om mediernas framställning och miljöpåverkan. Eleverna ansåg att det fanns dåliga rutiner för 

hantering av målerirester. Läraren till den ena gruppen såg själv det som ett problem. Eleverna 

reflekterade över färgens konsekvenser, men saknade svar. Frågor som inte ens lärarna kunde 

svara på. Endast två lärare ansåg att akryl var miljöskadligt och enbart en av lärarna tog upp att 

giftig pigmentering och bindemedel kan återfinnas i alla färgsorter beroende på märke. En 

lösning var att eleverna fick söka information och redogöra för materialets konsekvenser för 

miljö och hälsa i varje uppgift, för att sen bli bemött av läraren, likt teoretiska ämnen. På så vis 
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anser jag att eleven får en chans att reflektera över sin process och lära känna materialet, som 

en repetition av det praktiska arbetet. Det fanns en oro bland både vissa lärare och elever. Bland 

eleverna var det främst på grund av okunskap om materialens påverkan. De lärare som oroande 

sig var främst de som antingen redan själva fått sin hälsa påverkad eller som sett sina kollegor 

insjukna.  Precis som Björneloo uppgivit, fanns en oro från vissa lärare över att bara för att 

eleverna vårdar materialet i skolan så behöver det inte betyda att de är personligen berörda och 

tillämpar det hemma. Att kunskap är en del av lösningen är givet men att se till att eleverna 

orkar kan vara mer problematiskt då kraven förbises beroende på vad konsekvensen blir. Att 

eleverna slarvade med skyddsrutinerna speglar även lärarna själva. En lärare ansåg att 

glasyrerna var obehagligt att blanda till men använde ändå inte andningsskydd. Läraren uppgav 

att han själv observerat att även de främsta konstskolorna slarvar med liknande rutiner. Alltså 

kan det tolkas som att det inte enbart kommer från eleverna utan finns i alla ”steg” inom 

konstvärlden och konstutbildningar skulle jag påstå. Lärarna uppgav att man inte kan teoretisk 

bild, men det är samtidigt det eleverna tycker fattas i undervisningen. Jag påstår inte att det ena 

är mer rätt än det andra, utan att det är en balansgång. Kanske är det bristen på teori som får 

ämnet att framstå i många situationer som ogreppbart och rent av flummigt som det utrycktes 

av en lärare. Precis som Aristoteles ansåg att eleven skulle sätta sina tankar till verkligheten 

genom praktiska handlingar för att slutligen lära sig genom erfarenheten.  

 

Metoddiskussion  

Informanter kan både glömma och lägga till saker de gör eller inte genomför i undervisningen. 

Eftersom undersökningen inte ämnade att mäta mängden miljömedvetenhet utan är 

hermeneutisk tolkad, är det föreställningarna om miljömedvetenhet som är relevant, inte antalet 

lärare som gör si eller så. Hade istället frågorna varit snävare utformade med syfte till att få 

lärare/elever förklara om de känner igen sig i olika scenarion hade möjligtvis resultat blivit 

annorlunda. Kanske rent av en mer en kvantitativ studie, alltså att mäta graden av 

miljömedvetenhet. Vilket skulle kunna vara ett förslag till vidare forskning.  

 

Slutsatser  

Syftet med undersökningen var att få kunskap om bildlärarens förhållningsätt till miljömed-

vetenhet i undervisningen vid estetiska programmets inriktning bild och hur det når ut till 

eleverna. Samtliga lärare ansåg att de undervisade någon form av miljömedvetenhet men sam-

tidigt ansåg samtliga elever att undervisningen var allt för bristfällig. Enligt lärare och elever 

var det viktigaste i undervisningen kännedom och hantering om medier/material, de områden 

som också fungerade sämst i undervisningen. Många olika typer av ramfaktorer spelade in på 

miljömedvetenheten i bildämnet. De yttre ramfaktorerna som påverkande mest var salens utfor-

mning. De inre ramfaktorerna som påverkade var främst lärarens egna kunskaper. Det viktigaste 

i resultatet visar att det finns en stor kunskapsbrist bland lärarna som också reflekterades i 

eleverna. Både en kunskapsbrist om det man gör men också det lärarna kan göra för att förbättra 

miljömedvetenhet. Det fanns en distinkt skillnad mellan medvetenhet och handling. 



52 
 

VAD KAN MAN GÖRA SJÄLV? 

 

Nedan följer konkreta tips och lösningar som lärarna på skolan använde sig av och som löst 

många av de problem det stött på. Jag har också samlat det lärarna ansåg var ”förbjudet”, till 

exempel vad man ska tänka på som inte ska hamna i avloppet. Men några av tipsen är också 

baserade på vad eleverna önskar hade funnits eller tycker är bra att det finns i bildsalarna. Det 

finns förmodligen många fler tips och lösningar men detta urval är som sagt baserat på det som 

framgick i intervjuerna. 

 

 Ge eleverna ett personligt set med material. Förslag: 

– Blyertspennor - en mjuk och en hård. 

– Radergummi.  

– Stompf. 

– Kålkritor.  

– Skissblock (finns miljömärkta alternativ). 

– Penslar: ett par för olja/akryl och ett par för akvarell  

   (Penslar finns att välja av organiska material). 

– Akvarellask.  

– Olja: 6 oljefärger + vit och svart.  

– Akryl: primär färger + vit och svart. 

  

 I dokumentation eller i uppgifter låt eleverna förklara vad det har för material, hur det 

framställs, vad det består av, hur det ska/kan användas, hur det ska slängas eller tvättas, 

och vilken påverkan det har på miljön och hälsan.  

 

 Om du använder akryl, använd ett plastlock som pallet, tvätta inte av färgen utan låt 

den torka och dra sen för hand av färgresterna och släng som plast eller brännbart. 

Skölj inte av akryl ner i avloppet, det sätter sig i rören och hamnar i havet. 

 

 Alla färger kan innehålla kadmium. Även om det står kadmium behöver det inte vara 

äkta kadmium. Titta efter betäckningarna ”hue”, ”sub” eller ”imit” på förpackningen, 

de är garanterat kadmiumfria. 

 

 Skölj inte av några penslar under kranen, utan ta blött papper eller trasa och torka av. 

På så vis hamnar ingen giftig terpentin, lacknafta, akryl (plast i havet), fernissor eller 

giftiga bindemedel eller pigment i avloppet. 
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 Undvik att använda kombinationsmaterial som inte är lätta att få isär, exempelvis gips 

och stål.  

 

 Använd inte engångspaletter, går lika bra med begagnade plastlock eller burkar. 

 

 Städa allt med grönsåpa, funkar bäst på envetna färgrester på både arbetsytor och 

redskap. 

 

 Ingen färg i avloppet - ingen akryl, olja eller akvarell ska dit. Samla vattnet som blir 

över i burkar, papper/trasor och färgrester ska lämnas på miljöstationen. Kontakta och 

lämna på miljöstationen. 

 

 Luktfritt, bara för att du inte känner ångorna betyder det inte att de inte finns.  

 

 Sätt lock på soptunnorna och skriv tydligt på locket vad soptunnan ska innehålla, då 

hindrar man från att någon råkar slänga fel i förbifarten. 

 

 Påminnelselappar och instruktioner vid varje station. Exempelvis instruktioner om hur 

man gör rent sin pensel kan man sätta vid vasken. 

 

 Mindre lerrester som blivit över sätts i blöt och blir slickers. 

 

 Halvtorkad lera delas i mindre bitar. Linda in varje del i en fuktig trasa. Fyll lite vatten 

i ett kärl. Placera lerklumparna på varandra i ett kärl med underlag i botten så det 

kommer upp och från vattnet. Sätt på ett lock. Trasorna återfuktar jämt leran och efter 

ett par dagar kan leran bearbetas på nytt. 

 

 Helt uttorkad lera hackas i småbitar lägg i en vattenfylld bunke. När leran ligger på 

botten häll upp den på en fuktig trasa på en gipsskiva. När majoriteten av vattnet runnit 

bort lägg den i en ny trasa och låt den torka till sig någon dag. 

 

 Bara för att man som lärare valt bort icke giftfria medier och material behöver det inte 

betyda att eleverna är medvetna om det eller varför. Förklara varför, så tar eleverna 

förhoppningsvis med sig det efter skolan också. 
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INTERVJU LÄRARE 

 

1. Vad är miljö för dig? 
 

2. Hur ser du på miljöproblemen?  
 

3. Vilken roll ska miljömedvetenhet ha i bild tycker du? 
 

4. Vilken roll har miljömedvetenhet i din bildundervisning? 
 

5. Vad är för dig viktigast att förmedla om miljömedvetenhet till dina elever?  
 

6. Hur använder du dig av miljöundervisning i bildämnet? 
 

7. Anser du att skolan har bra möjligheter att återvinna medier/material? På 
vilket sätt? 
 

8. Vad finns det för kemikalier i bildsalen som kan vara miljöskadliga eller ha 
negativa hälsoeffekter om de används fel? 
 

9. Har du varit med om någon olycka/incident i bildsalen vid hantering av 
dessa typer av medier/material/verktyg? 
 

10.  Använder ni någon form av återbruk? varför/varför inte? Hur? 
 

11.  Finns det medier/material som du valt bort p.g.a. miljö och/eller 
hälsorisker? Vilka? Varför? 
 

12.  Vid inköp av material, vilka aspekter spelar störst roll när du väljer? Ex. 
ekonomiska, miljö, kvalitén, hållbarheten? 
 

 



 

13.  Anser du att dina elever visar omsorg för material och verktyg, exempel 
tar väl vara på pennor och använder rätt papper osv? vilka brister finns 
och vad kan bli bättre? 
 

14.  Hur tror du din egen hälsa kan påverkas i bildsalen? 
 

15.  Hur ser förutsättningarna ut för ergonomi i ditt arbete? 
 

16.  Vad skulle behöva förbättras i bildsalen om du fick bestämma? 
 

17.  Diskuterar ni miljöfrågor rörande undervisningen i arbetslaget eller bland 
kollegor? Vad handlar samtalen om?  
 

18.  Har du erbjudits fortbildning för att bärbättra arbetsmiljö och/eller miljö i 
ett vidare perspektiv? Isfall vad handlade den om? 
 

19.  Vad skulle kunna ändras i dagsläget för en bättre närmiljö och i ett vidare 
perspektiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

Med vänlig hälsning Emilia Hillman 

 

     FORSKNINGS ETISKA KRAV: 

 Informationskravet syftet med undersökningen är att 
få kunskap om bildlärarens förhållning till 
miljömedvetenhet i undervisningen och hur den 
kunskapen når ut till eleverna. Intervjun är helt är helt 
frivillig och kommer ske individuellt med mig (Emilia 
Hillman) och spelas in på en ljudfil. 

 Samtyckeskravet som innebär att du informeras om 
vilka villkor som ställs och att parten kan bestämma 
själv om tid och kan när som helst avbryta intervjun 
utan negativa följder av det fattade beslutet.  

 Konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla uppgifter 
som skulle kunna identifiera dig kommer vara praktiskt 
omöjliga att ta del av för utomstående, du kommer 
vara helt anonym i undersökningen. 

 Nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att 
intervjuerna får endast användas till forskningens 
ändamål, alltså det syftet den intervjuade har medgivit 
till och inget annat. 



 

INTERVJU ELEVER 
 

1. Vad är miljö för er? 
 

2. Är miljö viktigt? Varför? 
 

3. Idag pratas mycket om miljöhot, hur ser ni på det? 
 

4. Vad kan man göra åt miljöhoten? 
 

5. Har ni pratat om miljö och hälsa i er bildundervisning? 
 

6. Tror ni att det finns farliga material/verktyg i undervisningen i bild? 
 

7. Vad finns det för kemikalier i bildsalen som kan vara miljöskadliga eller 
ha negativa hälsoeffekter om de används fel? 
 

8. Har ni varit med om någon olycka/incident i bildsakelen vid hantering 
av dessa typer av medier/material/verktyg? 
 

9.  Tänker ni på hur egen hälsa kan påverkas i bildämnet?  
 

10.  Slängs det mycket i bildsalen? 
 

11.  Finns det möjligheter att källsortera ert förbrukade material i 
bildundervinsgen?  
 

12.  Hur källsorterar ni? Vad skulle kunna bli bättre? 
 

13.  Anser ni att material och verktyg tas väl omhand om? Vad skulle 
kunna bli bättre? 
 



 

14.  Hur är det att jobba med återbruk?  
 

15.  Vad skulle ni vilja förbättra bildsalen om ni fick bestämma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

      Med vänlig hälsning Emilia Hillman 

 

                  FORSKNINGS ETISKA KRAV: 

 Informationskravet syftet med undersökningen är att få 
kunskap om bildlärarens förhållning till 
miljömedvetenhet i undervisningen och hur den 
kunskapen når ut till eleverna. Intervjun är helt är helt 
frivillig och kommer ske i liten grupp med moderator 
och spelas in på en ljudfil. 

 Samtyckeskravet som innebär att du informeras om vilka 
villkor som ställs och att parten kan bestämma själv om 
tid och kan när som helst avbryta intervjun utan 
negativa följder av det fattade beslutet.  

 Konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla uppgifter 
som skulle kunna identifiera dig kommer vara praktiskt 
omöjliga att ta del av för utomstående, du kommer vara 
helt anonym i undersökningen. 

 Nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att 
intervjuerna får endast användas till forskningens 
ändamål, alltså det syftet den intervjuade har medgivit 
till och inget annat. 


