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Förord 
Vilken förmån det har varit att få gå in på djupet i ett skolämne som berör oss båda. Vi har 

verkligen fått många aha-upplevelser under arbetet med vår studie, både då det har varit att 

sätta sig in i de olika teoretiska perspektiven men också då vi har fått en djupare inblick i det 

yrke vi inom kort är redo för. Ett yrke som för oss är det mest kreativa av alla. Det har funnits 

många gånger då vi har skrivit en hel del, men sen ändå fått gå tillbaka och skriva om. Ett steg 

fram, två steg tillbaka, men vi har sett betydelsen det har medfört vår studie.  

Vi vill tacka alla underbara lärare som så snällt ställde upp för oss i våra 

fokusgruppintervjuer, utan er så hade vi inte kunnat genomföra den här viktiga studien. Vi 

riktar också ett tack till våra handledare Claes och Jonnie, från högskolan i Halmstad, som 

både gett oss ris och ros under studiens gång. Vi tackar våra familjer och hoppas att de har 

stått ut med oss under vårt arbete och har, trots att vi varit lite tankspridda till och från, ändå 

fått fira en julhelg med allt vad det innebär.  

Vi vill också tacka varandra för ett intensivt och nära samarbete med allt vad det 

inneburit samt ätit många pajer och annat för att hålla oss alerta och igång under den här 

terminen. 

 

Halmstad 1 januari 2011 

Ingela & Monika 
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Abstract 
Genom fokusgruppintervjuer har vi med vår studie kommit fram till vilken status och 

funktion bildaktivteter har och vilka problem som är förknippade med att använda 

bildaktiviteter i grundskolan f-3, detta genom att 11 lärare från förskoleklass till grundskola 1-

7, har fått ge sin syn på hur de använder ämnet bild och bildaktiviteter i sin undervisning. Vi 

ser att då lärare säger sig använda ämnet bild i f-3 är det i form av bildaktiviteter vilka 

mestadels används för att bli ett undervisningskomplement. Våra informanter har en strävan 

att uppvärdera ämnet bild gentemot de mer teoretiska ämnen då de anser att det är de 

teoretiska ämnena som får uppmärksamheten i planeringar, kursplaner, uppnåendemålen och i 

undervisningen. Informanterna vill använda många bildaktiviteter i sin undervisning för att 

stärka elevernas kunskapsutveckling men vi anser att de döljer syftet med användningen av 

bildaktiviteter för eleverna men också för sig själva. Vi har observerat att informanterna har i 

sin användning av bildaktiviteter fastnat i ett traditionellt förhållningssätt där ämnet bild 

utgörs av stora bildalster, men vi anser att det även finns stora funktioner i små bildaktiviteter. 

Funktioner som vi fick se har stor betydelse för elevernas utveckling såväl kunskapsmässigt 

som personligt.  

 

 

Nyckelord: estetik, ämnet bild, bildaktivitet, kommunikation, sinnesuttryck, 

förstärkning, försköning, bekräftelse 
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1. Inledning 
I Halmstad högskolas lärarutbildning läste vi under vårterminen 2010 kursen Det skapande 

och kunskapande barnet, genom delkursen Bild – i tematiskt arbetssätt, fick vi en inblick i 

hur ämnet bild kan användas inom olika områden. Betydelsen av ämnet bild i vår egen 

lärprocess har även tidigare i vår utbildning diskuterats i kursen estetiska lärprocesser. 

Genom våra VFU-perioder (Verksamhets Förlagd Utbildning) har vi kommit i kontakt med 

lärare som använder sig av bildaktiviteter som ett komplement till övriga ämnen. Vi har 

observerat att elever får använda sig av bildaktiviteter som ett tidsfördriv. Vi har även noterat 

att då eleverna arbetar i ämnet bild med större bildprojekt har eleverna i de flesta fall gått till 

en annan skolsal eller så har en bildlärare kommit in och tagit över lektionen i klassrummet.  

Bendroth Karlsson (1998) anser att de estetiska ämnen ofta lyfts fram som 

kunskapshöjande och personlighetsutvecklande likväl är det de teoretiska ämnena som 

värderas högst i den svenska skolkulturen. Vidare menar hon att alla ämnen, både teoretiska 

som estetiska bör värderas lika då de kompletterar varandra. Det finns multipla intelligenser 

vilka enligt Gardner (1994) visar på att människan är komplexa individer. Han anser att det 

inte enbart är genom de två teoretiska (matematiska och språkliga) intelligenserna som 

individen lär sig. Han menar att även det sociala samspelet och redskapen är viktiga i en 

lärprocess. För att nå ett optimalt lärande behöver elever utveckla alla sina sinnen genom 

kombinationer av teoretiska och praktiska aktiviteter. 

En traditionell betydelse av estetik är att det har ett konstnärligt samband men i ett nyare 

perspektiv kommer ett bredare begrepp där estetiken får stå som ett utvecklande komplement 

till andra skolämnen enligt Lindgren (2006), där helheten gör gällande att innefatta många 

olika aspekter. Enligt läroplanen skall de estetiska ämnena finnas i den dagliga 

skolverksamheten eftersom de estetiska uttrycksformerna bedöms som viktiga och lyfts fram 

som utvecklande för eleverna (Skolverket, 1994). Den traditionella tolkningen av estetiska 

ämnen är djupt rotad inom skolkulturen vilket medför enligt Marner (2005) att det blir svårt 

att förnya de estetiska ämnena i nutiden, där bildaktiviteten är mer än ett konstnärligt 

uttrycksmedel. 

Vi har genom våra erfarenheter under VFU uppfattat det som ett dilemma att 

grundskollärarnas inställning oftast är positiv till estetiskt skapande men att de estetiska 

ämnena likväl, där ämnet bild ingår, ofta får stå tillbaka för teoretiska ämnen. Detta har 

föranlett att vi vill titta närmare på hur grundskollärarna ser på ämnet bild och bildaktivitetens 

funktion i den planerade undervisningen. 
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1.2 Syfte 
Vi vill med den här uppsatsen försöka skapa klarhet om det estetiska ämnet bild anses som ett 

legitimt ämne på grundskolorna, år f-3. Vi har sett att ämnet bild inte används som ett eget 

ämne i skolorna utan det har en underordnad funktion till andra ämnen. Ämnet bild har många 

fördelar som lyfts fram i läroböcker och vi vill se om lärarna ger ämnet bild någon möjlighet 

till att lyftas. Vi tänker på estetiska lärprocesser som anses som positivt i undervisningen men 

vi ser ringa användning av det i praktiken. Vi vill se om lärarna ser de fördelar ämnet bild har 

och om de tar till sig det och använder det i sin undervisning.  

1.2.1 Frågeställning 

Vår huvudfråga är om ämnet bild har legitimitet i grundskolan. För att kunna svara på denna 

fråga har vi utformat några underfrågor. 

• Vilken status och funktion har ämnet bild och bildaktiviteter i grundskolans f-3?  

• Hur används ämnet bild i undervisningen i grundskolans f-3? 

• Vilka förutsättningar som finns för att använda bildaktiviteter i grundskolans f-3? 
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2. Historik och teorigenomgång 
I vår studie finns dels lärare som utbildades under 1960- och 1970-talen och de har därmed 

över 30 års arbetslivserfarenhet kontra lärare med ungefär tio års arbetslivserfarenhet och med 

en helt annan utbildningsbakgrund.  Funktionen för ämnet bild har varit skiftande under denna 

tid och vi vill därför lyfta den historiska utvecklingen som berör ämnet bild i skolan. 

Det finns inte mycket tidigare forskning om ämnet bild och bildaktiviteter men vi 

kommer att beröra några synvinklar genom att lyfta forskningen kring de estetiska ämnena. 

Genom dessa berörningspunkter vill vi synliggöra de resonemang som förs om de estetiska 

ämnenas funktion. 

 

2.1 Från teckning till bild  
Här kommer vi att presentera bildämnets utveckling i Sverige ur ett historiskt perspektiv fram 

till dagens användning. 

2.1.1 Teckning som ett uppfostrande ämne 

Under större delen av 1800-talet fanns teckning som ett ämne i den svenska skolan. Syftet var 

främst att hålla ordning i klassrummet men även att barnen skulle utveckla en 

iakttagelseförmåga. Läraren, som då inte hade någon utbildning i teckning, tecknade på svarta 

tavlan samtidigt som han berättade vad han gjorde och eleverna fick i grupp göra detsamma. 

Teckning blev så småningom ett obligatoriskt ämne i skolan men var fortfarande inte ett 

skapande ämne utan ett ämne där eleverna avbildar i grupp för att få noggrannhet och 

arbetsdisciplin (Åsén, 1992). Lärarna är nu utbildade i teckning i den mening att det i deras 

lärarexamen ingår att de ska kunna göra geometriska former och linearritning, för att kunna 

undervisa sina elever i hur dessa ska göra detsamma (Hansson, 1992).  

När de psykologiska teorierna börjar blomstra under förra seklets början får teckning ett 

lyft som ett skolämne med möjlighet för elever att uttrycka sig. Barnbilder anses av 

psykologer och konstnärer visa på människans enkla och naiva ursprung (Åsén, 1992). Detta 

leder till en diskussion om möjligheten att se barnens utvecklingsstadier genom deras bilder. 

Utvecklingsteorierna överförs till skolans värld och han beskriver att barn inte anses mogna 

för korrekt avbildning förrän i 11 – 12 års ålder, enligt 1919-års kursplan. Kursplanen visar 

vidare att teckning i första hand är ett uttrycksmedel för eleverna och att det även går att 

använda i andra ämnen. Dåtidens ämne teckning är inbakad i Hembygdsundervisningen för 
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årskurs 1-3 och det är inte förrän i fjärde klass eleverna får teckning som ett eget ämne, ett 

ämne som ska vara till stöd i de andra skolämnena för eleverna (Åsén, 1992).  

Sverige förändras och skolan får en viktigare roll som uppfostrare då familjebilden 

förändras och inte alltid längre består av en hemarbetande mamma. Detta socialpolitiska 

perspektiv blir en viktig del i skolans framtida utveckling (Richardson, 1997, 2004). En som 

anser att det behövs en ny barnspsykologisk forskning är Alva Myrdal (1902-1986) som 

under 1930-talet lyfter fram att ansvaret för barns fostran inte enbart är föräldrarnas ansvar 

utan även ligger på samhällets axlar. Myrdals tankar om att det är samhällets ansvar att fostra 

barnen är sedan rådande i Sverige under något decennium (Bendroth Karlsson, 1998). 

Ämnet teckning är för eleverna att rita av andra bilder och genom detta kom under 

1920-talet skolplanschen in i den svenska skolundervisningen. Skolplanschen används som ett 

undervisningskomplement för att eleverna skulle få fakta och ge dem stöd åt deras inre 

uppfattning. Skolplanscherna är konstnärligt gjorda och utgör får många elever en första 

inblick i konstens värld. Även läseboken är konstnärligt utformad och rik med illustrerade 

bilder, tecknade av några av Sveriges mest kända illustratörer (Hansson, 1992). Under 1950-

talet tar nya medier som skolradio, bildband och overheadbilder över och de konstnärliga 

bildernas tid är förbi.  Under 1950-talet talas det alltmer om det fria skapandet. Det blir en 

pedagogisk diskussion om att barn kan lyfta sin personlighet, tankar och känslor genom det 

fria skapandet av bilder (Åsén, 1992).  

2.1.2 Det fria skapandet 

1962-års läroplan visar att estetisk fostran genom ett fritt skapande och inte någon avritning är 

elevernas bästa möjlighet till kunskap vilket leder till att lärarens roll ändras. Läraren ska nu 

bedöma elevernas personligt färgade bilder vilket skapar en konflikt om vad som är bra eller 

dåligt. Det blir sociala och kulturella traditioner som blir avgörande i lärarens bedömning av 

elevernas skapande. Eleverna ska under sitt fria skapande ha fri tillgång till material vilket 

leder till att skolor får inrätta teckningssalar med tillgång till mer avancerat material och 

metoder än vad som går att ha i ett vanligt klassrum (Åsén, 1992). Lärarutbildningen ändras 

och det är inte nödvändigt för en lärarstudent att kunna teckna och måla, samtidigt som det 

inte ges någon kompletterande utbildning i teckning. Detta leder till att det finns lärare som 

undervisar elever i fritt skapande trots att de själva har svårt för att rita och följden blir därav 

att läraren har svårt att genom bild exemplifiera fritt skapande för eleverna (Hansson, 1992). 

Bendroth Karlsson (1998) anser att en emancipatorisk diskurs för ett fritt skapande kom 

att prägla Sverige under senare delen av 1900-talet. Hon anser att det inte finns någon enhetlig 
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rak linje inom svensk bildpedagogik, utan hon delar upp dem i tre kategorier: emotionella 

med Hubert Read som frontfigur, utvecklande med Reggio Emiliaskolor och personliga med 

Bauhausmetodiken.  

Engelsmannen Herbert Read (1894-1968) anser att barnens identitet och känslor får stå 

tillbaka för den rådande kunskapstraditionen, där intellektet är det viktigaste. Read menar att 

det i varje barn finns en konstnär och att den ska lyftas fram. Barn ska få bevara sin naturliga 

spontana konstnärlighet. Read anser att barnens skapande bör vara individuellt utan 

inblandning av någon vuxen. Read får många anhängare i Sverige då han framhåller att konst 

är en del av livet och vuxna måste respektera barns konstnärlighet (Bendroth Karlsson, 1998). 

En av Readföreträdarna i Sverige är Jan Thomaeus som anser att de traditionella 

teckningslärarnas syn om bildskapande är omodern och ger inte en personlig utveckling. Han 

anser att barns medfödda lust till att skapa försvinner under skoltiden. Thomaeus vill att barn 

ska få upplevelser genom att skapa själva. Han anser att det är en rättighet för barn att få visa 

sin identitet och uttrycka sina känslor genom ett personligt skapande (Bendroth Karlsson, 

1998). 

I det samhällskritiska 1970-talet kommer debatten om fritt skapande fram. De estetiska 

ämnena lyfts fram som barns sätt att kommunicera, däribland med vuxna. Reads tankegångar 

om ett fritt skapande utan inblandning av vuxna får inte längre samma gehör (Bendroth 

Karlsson, 1998). Det växer fram en kritik om att det blir för mycket material och metoder som 

hämmar barns möjlighet till fantasi. Kritiken finns också i att ämnet bild bara är anpassat efter 

skolans värld och att elevernas vardag bör speglas i ämnet.  I vardagen finns nu ett större bild- 

och kulturutbud för barn när serietidningar, tv och film allt mer ingår i vardagen (Åsén, 1992). 

Det blir viktigt att kritiskt kunna granska media som tv och reklam. Diskussionen är att 

eleverna bör ha ett ämne där de kritisk kan granska dessa nya media. Ämnet bör innehålla 

kunskap om bild och bildspråk samt att eleverna själva ska kunna skapa alla slags bilder.  

2.1.3 Ämnet bild ger kunskap 

Skolämnet teckning försvinner i samband med Lpo 80´s introduktion till förmån för 

skolämnet bild som belyser kommunikationen i hela skapandeprocessen. Efter 1970-talets 

friare skola kommer nu en diskussion med krav på en skola som är kunskapsbaserad. Skolan 

är till för att eleverna ska lära sig och utvecklas samtidigt som nya problem lyfts fram som 

skolans värdegrund där mobbning blir ett central tema (Richardson 1977, 2004). Åsén (1992) 

visar på att utvecklingen har nått fram till den tidpunkt då ämnet bild innefattar mycket, 

samtidigt som det inte har så stor plats i timplanen. En strävan om att främja skolans roll som 
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kulturbärare och kulturförmedlare görs och det kommer förslag om att det ska satsas på 

ämnena svenska, bild och musik för att dessa bör kunna kan bära upp kulturarbetet i skolan 

(Richardson, 1977, 2004). 

Under 1980-talet kommer Reggio Emiliapedagogiken till Sverige. Denna norditalienska 

pedagogik vill stimulera kreativitet och känslighet genom att vid problemlösningar ge barnen 

frihet att välja problemlösningsredskap. Barnen ska använda alla sinnen för att utvecklas. 

Pedagogerna är de som ger barnen användbara redskap och stödjer barnen på deras väg mot 

kunskapsmålen (Bendroth Karlsson, 1998). 

Bauhausmetodiken som i Sverige kallas Levande Verkstad har en grundsyn att alla kan 

skapa något även om de inte är konstnärer. Idén är att lyfta den personliga skapartalangen hos 

alla. Bauhausmetodiken vill ge barnen möjlighet till personlig utveckling genom egen 

inspiration. Genom att delta i övningar där barnen får prova på olika tekniker och material får 

barnen möjlighet till en personlig medvetenhet vilket ger dem en bättre självkännedom 

(Bendroth Karlsson, 1998). 

Decentraliseringen till kommunalisering av skolorna startar under 1980-talet vilket leder 

till ökad frihet för kommunerna att själva bestämma hur verksamheten i skolan ska formas 

och bedrivas. I den svenska skolan lyfts på 1980-1990-talen Vygotskijs teorier fram om att 

lärandet sker i samspelet mellan individer och dessa influenser syns även i dagens svenska 

läroplan. Lpo 94 får en annan struktur än tidigare läroplaner och omfattar endast mål och 

riktlinjer och inte vilka arbetsmetoder som ska användas för att nå målen (Richardson, 1977, 

2004). Kursplaner anger inte längre hur schematiden ska delas upp i årskurserna utan det är 

den enskilda skolans eget ansvar. Timplaner visar på den minsta tid som varje elev är 

garanterad lärarledd undervisning i de olika ämnena vilket gör att ämnet bild i många skolor 

förekommer först i år 3. SKUT-skolor, skolor utan timplan, är en försöksverksamhet inom 

Skolverket där det finns möjlighet för skolor att inte använda en centralt fastställd timplan.  

Det är då elevens behov för att nå läro- och kursplanens uppnåendemål som styr hur 

skoltimmarna fördelas på skolämnena (Richardson, 1977, 2004). 

I dagens lärarutbildning finns inte ämnet bild med som en obligatorisk inriktning vilket 

leder till att det ligger i lärarstudentens eget intresse att välja estetiskt inriktade kurser, då de 

finns som valbara kurs eller inriktningar. Detta innebär att det idag finns många 

grundskollärare ute i arbetslivet som saknar utbildning i att undervisa i ämnet bild och 

bildaktiviteter trots att Skolverket (1994) förespråkar att det ska användas för att stärka 

eleverna och även andra ämnen. 



 - 12 av 50 - 

2.2 Tidigare forskning  
Vi kommer här att ta upp tidigare forskning kring ämnet bild och andra estetiska ämnen. 

Eftersom det endast finns ett fåtal forskningar till ämnet bild kommer vi även att redovisa 

forskning kring andra estetiska ämnen för att kunna få en stabil grund som underlag i vår 

forskning. 

2.2.1 Estetik i vardagen 

En vanlig definition av estetik är konstnärlighet men Sundin (2003) lyfter fram att estetik 

består av flera delar vilka är i en ständig förvandling som gör att begreppet får ett vidare 

perspektiv. Det finns flera faktorer inom estetiken som gör att ämnet har utvecklats. En viktig 

utveckling är att begreppet estetik har blivit ett allmänt använt begrepp från att tidigare endast 

tillhört en liten krets med konstnärlig medvetenhet.  Han menar att en individs känslor och 

värderingar påverkar estetiken. Estetik är inte enbart konstnärlighet utan även hur individer 

tolkar och reflekterar sina intryck i vardagliga situationer är en form av estetik. Dessa 

vardagliga situationer leder till estetikens utveckling. Idag används estetik inom många 

vardagliga situationer däribland film, tidningar och andra media. Allmänheten är idag 

medvetna om estetiska förhållanden och ser inte längre att estetik är förbehållet den lilla 

kretsen med konstnärlig medvetenhet (Sundin, 2003).  

Sundin (2003) anser dock att utvecklingen inom skolans verksamhet har förändrats lite 

då estetik fortfarande har kvar sin traditionella definition, konstnärlighet. Ericsson och 

Lindgren (2007) anser däremot att det görs satsningar för att estetiken ska bli en naturlig del i 

skolan och lyfter fram att elever ser media och sociala förhållande med stort intresse men 

anser samtidigt att skolan inte tar vara på möjligheterna att fånga upp eleverna genom deras 

intresse. Det vill säga att de satsningar som görs omvandlas inte i praktiken på skolorna. 

Ericsson och Lindgren (2007) menar att påverkan från omvärlden gör att estetikbegreppet har 

fått en vidare innebörd inom skolans verksamhet. De anser att estetik ligger inom frågor som 

demokrati, moral och etik i utbildningspolitiska texter, samtidigt som det finns kvar en 

definition om konstnärlighet. Estetik och estetiska uttrycksformer är båda sidor på samma 

mynt i den omfattning att estetik numera inte enbart är konstnärlighet utan har en allmän 

betydelse som syftar till att det finns ett estetiskt varandesätt som inte nödvändigtvis grundas i 

estetiska uttrycksformer. 
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2.2.2 Estetik utvecklar sinnena och fantasin 

Ericsson och Lindgren (2007) för en diskussion om estetiska lärprocesser och menar att en 

sinnesförnimmelse är ursprunget för kunskap. Det visar på att de sinnliga intrycken har stor 

betydelse och ur ett pedagogiskt perspektiv möjliggör de att en kreativ process startar. Vidare 

synliggörs Ross modell vilken innebär att elever utvecklar kunskap genom sinnesförnimmelse 

och fantasi. Ross modell visar att med en impuls som startpunkt levandegörs sinnena och 

fantasin blir en inspiration för ett utforskande stadium, dessa tankegångar ligger till grund för 

skolans pedagogiska arbete som i denna form benämns estetiska lärprocesser. De anser även 

att sinnesintryck påverkar både tanke- och känsloförmågan och ur ett pedagogiskt perspektiv 

ger de estetiska ämnena en möjlighet för eleverna att bearbeta sina intryck. Eleverna ska träna 

upp sin förmåga till att använda de estetiska ämnena då de inte har möjlighet till att direkt 

utan träning bearbeta sina erfarenheter inom estetiken. Träningen görs genom att eleverna får 

pröva att utrycka sig estetisk utan att ha ett givet resultatkrav.  

En tillgänglig och tillåtande anda möjliggörs genom fantasi och lek vilket gör att 

estetiken öppnas för eleverna. Vygotskij (1995) anser att fantasi och kreativitet är en 

livsviktig funktion och grunden för allt skapande bygger på tidigare erfarenheter. Han visar 

hur estetik är viktig för barn för att de ska kunna utveckla sin fantasi och kreativitet. Hans 

teori är att kunskapsutveckling uppstår i ett samspel mellan individer där även stimulerande 

miljö och verktyg ska ingå samt att den vuxne har en viktig funktion för barns lärande 

eftersom den har en större erfarenhet än barnen.  

2.2.3 Påverkar lärarnas förhållningsätt ämnet bilds användningsområde 

Enligt Ericsson och Lindgren (2007) finns det kritik mot att enbart diskutera kunskap genom 

sinnena vid estetisk aktivitet. Det finns en risk att det blir en statisk diskussion om skillnaden 

mellan teoretiska och praktiska aktiviteter. Marner och Örtegren (2003) anser att estetiska 

lärprocesser inte enbart ska ha ett praktiskt perspektiv utan de anser även att ett teoretiskt 

perspektiv fyller en funktion i diskussionen.  De ser att inom estetiken finns det talade och 

skrivna språket i allra högsta grad och anser att estetiska ämnen kan innehålla matematiska 

begrepp som form och mönster likväl som matematiken kan innehålla typiska estetiska 

begrepp. Vidare anser de att om det teoretiska perspektivet lyfts fram i estetiken finns det en 

möjlighet till att den statiska diskussionen om teoretiska och praktiska ämnena lossnar. 

Skolan förfar inte estetiken på ett tillfredsställande sätt och de lyfter fram hur estetiska ämnen 
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är marginaliserade gentemot de teoretiska ämnena samtidigt som de estetiska positionerna i 

samhället har fått ett större utrymme genom film, tv och reklam.  

Sundin (2003) anser att lärarna inte har ett självklart intresse för de estetiska frågorna 

och det påverkar det pedagogiska arbetet genom att estetiken får en undanskymd plats. 

Bendroth Karlsson (1998) ger uppfattningen att lärarna vill lyfta ämnet bilds betydelse till en 

positiv nivå och anser att den dominerande föreställningen inom den svenska lärarkåren är att 

verksamheten inom estetiska områden är bra och viktig för barnen. Hon anser att trots den 

positiva inställningen till ämnet bild använder lärarna inte bildaktiviteter i den utsträckning 

som de tror sig göra. Det finns även en allmän inställning om att inom de estetiska 

uttrycksformerna finns det vissa individer med medfödd förmåga och det är dessa som har 

möjlighet till att utveckla sig inom området estetik. 

Lindgren (2006) belyser lärarnas olika uppfattningar av begreppet estetik. Hon 

kategoriserar dem i fem olika teman och poängterar att det kan finnas gränsöverskridningar 

men att hon dock kan se klara linjer mellan kategorierna: 

• I estetisk verksamhet som kompensation, ser Lindgren att lärarna använder estetik som 

en kompensation för de elever som inte har möjlighet att tillgodogöra sig kunskap i de 

teoretiska ämnena.  

• I estetisk verksamhet som balans, använder lärarna estetik för att ge eleverna ett 

omväxlande arbete under skoldagen. Lärarna anser att elever behöver ha en balans 

mellan teori och praktik .  

• I estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet, använder lärarna estetik för att de anser att 

eleverna behöver roliga aktiviteter för att få distans till mindre roliga aktiviteter. Hon 

poängterar att det inte får vara roligt jämnt för då försvinner nöjets behag. 

• I estetisk verksamhet som fostran, används estetik för att skapa välartade 

samhällsmedborgare och för att eleverna ska klara kraven som samhället ställer på 

sina medborgare.  

• I estetisk verksamhet som förstärkning, förstärks elevernas möjligheter till 

kunskapslärande i de teoretiska ämnena genom att använda estetiska ämnen. 

Ämnesövergripande teman är ett utmärkt sätt att använda vid förstärkning. Denna 

form av integrering av ämnena ger en ökad kvalitet på undervisningen.  
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2.2.4 De estetiska lärprocesserna 

Estetiska lärprocesser i skolan är ett sätt att förmedla kunskap till eleverna genom att de 

skapar en balans för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas. I sin forskning 

tillsammans med Ericsson har Lindgren uppmärksammat hur det går att definiera estetiska 

lärprocesser genom att kategorisera antingen som att estetiken fungerar som ett konstnärligt 

uttrycksmedel eller som ett pedagogiskt verktyg, i spannet där emellan ligger underordnade 

kategorier. Gränserna mellan kategorierna är flytande men ger ändå en hänvisning till en 

påtaglig struktur (Ericsson & Lindgren, 2007). 

 

Konstnärligt uttrycksmedel 
Konstnärligt hantverkskunnande. Alternativt uttrycks-/kommunikationsmedel. 

Kulturella upplevelser. 

Ämnesövergripande verksamhet. 

Verktyg för kunskapstillägnelse. Medborgerligfostran. Undersökande och reflekterande pedagogik. 

Pedagogiskt verktyg. 

(Ericsson & Lindgren, 2007:171) 

 

Under det konstnärliga uttrycksmedlet ligger konstnärligt hantverkskunnande som ger 

eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i konstarternas unika kännetecken som i 

bildkonstens fall är färg och form och inte genom konstnärlig gestaltning. Alternativt 

uttrycksmedel-/kommunikationsmedel ligger som en parallell kategori till konstnärligt 

hantverkskunnande, där eleverna har möjlighet att använda estetik som ett konstnärligt 

gestaltningsämne för att starta upp ett lärande. Denna kategori kan gagna elever i svårigheter 

inom de teoretiska ämnena. Estetiken blir en alternativ form för dessa elever att uttrycka sig 

och kommunicera. Genom att låta eleverna få besöka museum och där studera konst får de 

kulturella upplevelser samt då eleverna får kunskap om hembygdens historia, i det senare 

fallet ingår inte alltid ett konstnärligt hänseende. I den ämnesövergripande verksamheten är 

tema en central punkt där eleverna får använda flera av sina färdigheter vilket leder till att 

både kunskap och social förmåga utvecklas. Det finns inte alltid estetiska inslag i teman men 

då det används är det för att lyfta upp temat genom gestaltning och utsmyckning. De tre 

parallella kategorierna som ligger närmast estetik som pedagogiskt verktyg är verktyg för 

kunskapstillägnelse där Ericsson och Lindgren (2007) anser att i denna kategori läggs 

aspekten på inlärningsstilar och sinnesupplevelser genom att elever lär sig med alla sinnen. 

Att lära sig med alla sinnen är att lära sig med kroppen och det är inte alltid som en 
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konstnärlig uttrycksform används. Den andra kategorin är medborgerlig fostran där det 

estetiska är en möjlighet till att anpassa eleverna till ett socialt förhållande som leder till 

uppnående av utstakade mål. Estetik är ett beprövat ämne för att effektivisera ett lärande som 

ger positiv effekt i andra ämnen. Slutligen kommer undersökande och reflekterande 

pedagogik som visar på att estetik har ett upptäckande tillvägagångssätt där elever är fria att 

söka kunskap genom att undersöka och reflektera.  

Saar (2007) ser estetiska ämnen som en möjlighet för eleverna att utveckla sin 

konstnärliga sida genom skapande aktiviteter, detta benämner han för estetiskt lärande som 

fostran. I estetiskt lärande som subjektiva upplevelser lyfter han fram som en 

identitetsprocess där elevernas individuella känslor lyfts fram. Den tredje gruppen benämns 

för estetiskt lärande som inlärningsstöd vilket betyder att eleven använder estetik för att 

förstärka andra ämnen. Vidare lyfter han även fram den svaga estetiken där de estetiska 

ämnena får funktionen att fylla upp andra ämnen för att göra dessa mer lustfyllda, 

kunskapsinnehållet förblir opåverkat.  När kunskapsinnehållet bearbetas benämns det för 

stark estetik och han anser att denna form av estetik är en utvecklande process för den lärande 

eleven. Den svaga och starka estetiken ska ses som en utfyllnad av varandra och inte som 

varandras motsatser. 

Bendroth Karlsson (1998) belyser att den estetiska verksamheten har stor betydelse för 

barnens utveckling. Hon anser att ämnet bild oftast kommer i skymundan för andra mer 

teoretiska ämnen. Även Lindgren (2006) tar upp dilemmat i hur de estetiska ämnena i skolan 

uppfattas av samhället, om estetik bara är det underhållande i skolan eller om eleverna kan få 

någon kunskap genom det. Både Bendroth Karlsson (1998) och Lindgren (2006) lyfter var för 

sig fram att alla ämnen har uppnåendemål enligt skolverket. De anser emellertid att de 

estetiska ämnena inte har samma legitimitet som de teoretiska ämnena.  

Marner och Örtegren (2003) lyfter fram att i en treämnesskola satsas det på matematik, 

svenska och engelska för att dessa ämnen anses vara viktigast för elevernas framtidsutsikter 

och detta påverkar de estetiska ämnenas legitimitet. De anser vidare att de estetiska ämnena 

har en ökad funktion för det sociala samspelet som ett kommunikationsmedel.  
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3. Metod 
Vi kommer i detta kapitel presentera hur vi har gått tillväga i vår studie för att kunna få svar 

på vår frågeställning. Wibeck (2000) anser att användningen av fokusgrupper är en tillförlitlig 

undersökningsmetod vilken vi därför valt att använda. Vi har valt ett tillvägagångssätt som är 

inspirerat av Johansson och Svedner (2001) då vi anser att deras framhållande att kontinuitet 

har betydelse genom hela forskningsarbetet, vilket stämmer överens med vårt synsätt på 

arbetssätt vid studier. Vi fann även inspiration i Kvale och Brinkmanns (2009) analysmetod, 

att förstå en texts egentliga innebörd, som relevant då vi avser att analysera hur informanterna 

använder bildaktiviteter.  

 

3.1 Urval 
Urvalet har stor betydelse för en studie då den är grunden till de generaliseringar som kan 

förkomma enligt Johansson och Svedner (2001). Vi behövde informanter med ämnesspecifik 

kännedom, vilket i vårt fall är grundskollärare för de tidiga åren, som då är ett proportionellt 

stratifierat urval enligt Denscombes (2004) definition. Han anser att i studier då det finns 

hinder för att göra större undersökningar ska man göra ett avsiktligt val av relevanta 

informanter.  

Enligt Wibeck (2000) är kontaktpersonsurval en beprövad metod då man vill samla 

informanter för fokusgruppintervju om man inte har ett ämnesspecifikt kontaktnät att tillgå. 

Kontaktpersonsurval blev ett naturligt val för oss att välja då vi genom våra VFU-platser kom 

i kontakt med två olika grundskolor. Vi fick genom våra VFU-handledare fram deltagare till 

tre av våra fokusgruppintervjuer. Den fjärde fokusgruppen bildade vi genom att vi tog 

mailkontakt med en rektor på ytterligare en skola vi har kontakter på. Efter rektorns 

klartecken så kontaktade vi en för oss bekant grundskollärare på denna skola, som i sin tur tog 

fram ytterligare tre deltagare till en fjärde fokusgrupp. 

Vi bjöd in till fyra fokusgruppintervjuer med fyra deltagare i varje fokusgrupp, en 

fokusgrupp tackade nej i ett sent skede, på grund av deras höga arbetsbelastning vid det 

tillfället. Eftersom bortfallet kom till vår kännedom i ett sent skede hade vi ingen möjlighet att 

hitta en ersättningsgrupp. Vi fick även ett bortfall från en fokusgruppmedlem av personliga 

skäl i ett sent skede. Vi genomförde fokusgruppintervjun trots detta men då med endast tre 

deltagare.  
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 Vi är medvetna om att bortfallen kan ha betydelse och utan dem så kunde ytterligare 

synvinklar inom det diskuterade ämnet ha lyfts fram vilket kan ha påverkat resultatet i vår 

studie.  

 

3.2 Insamlingsmetod 
Enligt Wibeck (2000) bör man ha en intervjuguide som innefattar inledande frågor för att 

skapa gemenskap, introduktionsfrågor för inledning av ämnet, övergångsfrågor för att 

medvetandegöra informanterna om varandras förhållningssätt, nyckelfrågor som är 

huvudsyftet med intervjun och bör ägnas mest tid åt, samt avslutandefrågor som ger 

informanterna möjlighet att förtydliga sig. Vi utformade en intervjuguide enligt Wibecks 

princip vilken vi hade med oss för att starta upp diskussionen och leda in informanterna mot 

ämnet. Vi valde en mer ostrukturerad intervjuform eftersom vi önskade en mer fri diskussion 

mellan informanterna inom vårt valda ämne. Vi hade med oss intervjufrågor (se bilaga 1) som 

vi kunde använda om diskussionen skulle avta eller ledas in på ett sidospår. Wibeck (2000) 

anser att i en ostrukturerad intervju kommer informanternas åsikter fram utan att styras av 

moderatorn. Detta gör att vi bättre kan studera interaktionen och resonemanget inom gruppen.  

I inledningen av intervjun poängterade vi att det inte finns något rätt eller fel svar utan 

alla synpunkter var välkomna. Informanterna fick var för sig svara på fyra inledande frågor 

som lade en grund för den kommande diskussionen. Informanterna fick då ge sin syn inom 

ämnet bild för att göra dem bekväma med att tala inför de andra. Efter detta fortsatte vi med 

introduktionsfrågor där utvecklingen av diskussionen fortlöpte olika i de tre fokusgrupperna. I 

två av fokusgrupperna behövde vi ge fler frågor för att föra diskussionen framåt, medan i en 

fokusgrupp flöt diskussionen på självmant utan vår inblandning. Vi hade innan intervjuerna 

kommit överens om olika teman som vi ville ha svar på och vilket vi fick av samtliga grupper. 

Enda skillnaden mellan grupperna låg i hur många frågor vi behövde ställa. De olika teman 

som vi hade förberett var:  

• hur ämnet bild används i praktiken 

• olika sociala aspekter med anknytning till ämnet bild 

• hur bildaktiviteter används i andra skolämnen 

• eventuella hinder för att använda ämnet bild och bildaktiviteter  

 

Vi ville få tillgång till många olika aspekter inom ämnet bild. Wibeck (2000) anser att 

fördelen med fokusgrupper är att deltagarna kan tala fritt och de får göra sina åsikter hörda. 
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Forskaren får en djupgående bild av deltagarnas interaktion, vad och hur den påverkar. Vi 

valde att jobba med fokusgruppsintervjuer, för att komma i kontakt med flera informanter 

som diskuterade ett givet ämne.  

När det gäller antalet deltagare anser Gillham (2008) att sex till tio är en optimal 

gruppsammansättning, detta för att lättare hålla igång diskussionen. Wibeck (2000) menar att 

det likväl kan vara fördel med mindre antal deltagare, för då har alla möjlighet att få 

uppmärksamhet och att komma till tals. Vi valde att begränsa oss i antalet deltagare vid varje 

intervjutillfälle till fyra informanter samt att vi båda var med, som moderator och assistent. Vi 

ansåg att fyra deltagare var mer övergripligt, samt att vi stötte på hinder när vi sökte deltagare 

till våra fokusgrupper, hinder som hög arbetsbelastning och andra personliga skäl. 

Fokusgruppintervjuerna skedde på tre skolor med olika arbetssätt, en SKUT-skola, en 

nivåskola samt en traditionell skola, i nordvästra Skåne och södra Halland. Vi använde oss av 

videofilmning, då vi själva har erfarenheten att det blir en naturlig turtagning mellan 

informanterna, då deltagarna känner värdet i att alla ska få tala och därför släpper in varandra. 

Vi var också medvetna om att informanterna kan känna sig obekväma i situationen och inte 

vågar tala fritt om ämnet. Liksom Gillham (2008) anser vi också att det är en bra metod då vi 

senare ska transkribera empirin, eftersom att då kan vi enklare se och höra vem som pratar 

eller vad de pratar om.  Vi kompletterade med en diktafon då vi ville ha en extra säkerhet när 

empirin samlades in, då många videokameror kan ha sämre ljudupptagning.  

Våra informanter informerades både muntligt och skriftligt i förväg om syftet med 

intervjun som vad informationen skulle användas till. Informationen innefattade även att de 

skulle bli filmade, att ljudupptagning skulle ske och att vi sedan skulle transkribera vad de 

sagt samt att de då skulle få fiktiva namn. Informanterna har alla muntligen samtyckt till att 

delta och att de närhelst kunde avbryta intervjun. Den information vi insamlat genom 

intervjuerna har endast och kommer endast att användas som underlag till vår studie.  Vi har 

tagit hänsyn till och behandlat våra informanter och deras åsikter respektfullt, som enligt 

Johansson och Svedner (2001) är ytterst viktigt. Vi har därmed följt Vetenskapsrådets (2007) 

forskningsetiska regler vilka är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informanternas önskemål om att ta del av vårt resultat kommer att 

respekteras.  

Fokusgruppintervjuerna skedde i ett avskilt rum, på respektive skola. I rummen fanns 

ett längre bord eller konferensbord där informanterna placerades vid bordets ena gavel i en 

hästskoform. Vid varje tillfälle så placerades filmkameran snett bakom moderatorn och 
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assistenten i motsatt riktning till informanterna, vilket gjorde att endast informanterna 

filmades. Varje fokusgruppintervju varade knappt en timme.  

 

3.3 Analysmetod 
Transkriberingen är enligt Kvale och Brinkmann (2009) forskarens sätt att tolka det sagda. De 

poängterar hur viktigt det är att ordagrant återge vad som sagts för att få en högre reliabilitet. 

De menar att vid transkribering är det en fördel att arbeta var för sig och sedan jämföra 

materialet med varandra. Vid transkriberingen arbetade vi tillsammans, då det tar lång tid och 

är ett arbetsamt moment. Fördelen med att transkribera tillsammans var att en av oss kunde 

sköta uppspelningen medan den andra skrev i ett ordbehandlingsprogram. Vid något tillfälle 

kunde det vara otydligt vad som sades, då gjorde vi en gemensam tolkning. Vi har varit 

noggranna vid transkriberingen för att inte förlora den interaktion som uppstått i 

diskussionerna. Enligt Wibeck (2000) blir det svårt att analysera gruppens interaktion om man 

inte gör transkriptionen ordagrant. Vi gjorde transkriberingen så ordagrant att vi behöll de 

fonetiska uttalen för att vi ville att inget skulle gå förlorat. 

Efter transkriberingen läste vi var för sig igenom transkriptionerna och då hittade vi 

olika teman. Vid jämförelsen med varandra fann vi likartade teman. Winther Jörgensen och 

Philips (2000) kallar detta för kodning av analysmaterialet, de poängterar att man bör vara 

öppen för nya teman då man läser det empiriska materialet. Deltagarna i fokusgrupperna 

bildar en homogen grupp, i vårt fall lärare, som gör att en horisontell analys passar. 

Grupperna har gemensamma och återkommande teman som tydliggörs och kan enklare 

klarläggas efter transkriberingen. Wibeck (2000) ger råd om hur man kan gå tillväga för att få 

en lättöverskådlig blick av materialet. Ett av dessa råd är att klippa och klistra samt markera 

med olika färger och därefter få fram nya kategorier. Vi klippte därför transkriptionerna i bitar 

och kategoriserade dem i gemensamma teman enligt Wibecks råd. Vi gjorde även en 

tankekarta för att underlätta i vår kommande analys och diskussion. 

 

3.4 Verifiering 
För att studiens tillförlitlighet ska kunna stärkas är verifieringen viktig för det är genom den 

beständigheten i studien stärks. Denscombe (2004) menar att noggrannhet innebär att 

forskningen inte ska förvrängas utan vara stabil. För att få hög reliabilitet i en studie anser 

Wibeck (2000) att det är en fördel med flera forskare som oberoende kodar och kategoriserar 

empirin för att inte avvika från syftet. Vi har beaktat detta då vi kodat och kategoriserat vår 
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empiri som har skett genom att vi arbetat var för sig för att sedan jämföra våra resultat. Under 

vår studie har vi varit noggranna i all behandling av vår empiri, allt från förberedelserna till 

vår avslutande diskussion, detta för att få en hög reliabilitet.  

Vi har genom hela vår arbetsprocess från utformning av frågeställningen till analysen 

följt en röd tråd. Frågeställningen gav oss olika teman som vi sedan använde i intervjuerna.  

Vid transkriberingen utvecklades ytterligare teman som kan återknytas till frågeställningen.  

Denscombe (2004) anser att det behövs kontinuitet i en studie för att validiteten ska bestå likt 

en röd tråd genom hela studien vilket visar på att forskaren mäter det relevanta i 

sammanhanget och inte kommer in i några avvikande spår.  

Kvale och Brinkmann (2009) anser att det gäller att en tolkning av de intervjuades svar 

inte får förvrängas och ges en annan innebörd för att hålla en hög validitet genom studien. Vi 

är medvetna om att den lästa texten, det vill säga transkriberingen, kan uppfattas annorlunda 

av oss än vad den först gjorde vid intervjun. Det är enligt Kvale och Brinkmann (2009) viktigt 

att man är medveten om att den transkribering man gjort blir en andrahandskälla då man 

senare ska analysera det empiriska materialet. 

Vi var medvetna om att inte påverka informanterna med våra åsikter eller 

ställningstaganden för att de skulle svara personligt och sanningsenligt. Vi har valt att ha en 

ostrukturerad intervjuform för att vår påverkan skulle bli så liten som möjligt. Vi valde att 

endast delta i diskussionen när det behövdes genom att ställa ytterligare frågor. I en 

fokusgruppintervju gäller det att moderatorn är medveten om att det kan föreligga viss 

problematik i form av informanterna inte alltid svara personligt och sanningsenligt. Vidare 

bör påverkan inom fokusgruppen och risken för att informanterna svarar det de tror att 

moderatorn vill veta uppmärksammas enligt Wibeck (2000).  

Generaliseringar enligt Denscombe (2004) är beroende av vilka urvalskriterier man gör 

för att bli trovärdiga. Kvale och Brinkmann (2009) anser att om man intervjuar ett fåtal 

personer kan man få ett kvalitativt djup på resultatet, men missar då den möjlighet till 

generalisering, som man kan få vid en intervju med ett större antal personer. Vår studie har 

begränsningar och går inte att generalisera över hela Sveriges lärarkår.  Dels då vi har för få 

deltagare och upptagningsområdet är snävt. Vår förhoppning är att resultatet kan väcka en 

tanke hos lärare/skolledning och att de då har möjlighet att använda vårt resultat så som de 

anser vara lämpligt.  
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4. Analys och resultat 
Vi börjar med att redogöra för vårt förhållningssätt, samt en presentation av våra informanter 

där vi väljer att bara ge en sammanfattande beskrivning. Vi redovisar sedan vårt analysresultat 

av fokusgruppintervjuer vi gjort. Vi har funnit att resultatet kan delas in i olika undergrupper 

som vi presenterar nedan.  

 

4.1 Vårt förhållningssätt 
Vi har i vår lärarutbildning mött de estetiska ämnena och har genom utbildningen fått en 

positiv förförståelse till estetiken. Vår förhoppning är att vår förförståelse inte ska ha påverkat 

våra analyser utan vi ser förförståelsen som en fördel, då vårt syfte bland annat är att se status, 

funktion och om vi kan urskilja några hinder i användningen av ämnet bild och bildaktiviteter 

i grundskolans tidigare år och inte ta ställning till ämnet bilds existens är legitimerat eller inte. 

I vår lärarutbildning har vi upplysts om att elever inte är med eller har svårigheter utan att det 

är omgivningen som påverkar graden av svårigheter, det är viktigt att se elevens egen 

potential. Vi kommer därför att benämna elever som har någon form av hinder som påverkar 

deras inlärningsmöjligheter som elever i svårigheter.  

 

4.2 Våra informanter 
I våra fokusgrupper har vi totalt 11 deltagare, vilka har utbildning från förskola upp till 

grundskola år 1-7. De jobbar i dag på tre olika grundskolor där våra tre fokusgruppintervjuer 

också hölls. I inledningen av våra fokusgruppintervjuer så fick informanterna berätta om 

deras förhållningssätt till ämnet bild. Nio av dem har ett positivt förhållningssätt och några av 

dessa ser sig även som konstnärligt lagda. Två av de 11 deltagarna har ett mer neutralt 

förhållningssätt. Alla våra informanter är lärare med allt från fyra års arbetserfarenhet upp till 

36 års arbetserfarenhet inom läraryrket. I studien kommer de att benämnas som informanter 

samt av oss givna fiktiva namn. 

 

4.3 Lärarens pennskrin 
Här kommer våra informanters förhållningssätt visa hur ämnet bild och bildaktiviteter 

används i det vardagliga skolarbetet. Skolan har en viktig uppgift i att skapa goda sociala 

interaktioner mellan eleverna, vilket blev uppenbart då informanterna beskrev hur olika 

bildaktiviteter bidrog till att tillgodogöra elevernas personliga utveckling. Vi ser hur 

informanternas samlade erfarenheter kan liknas vid ett pennskrin där de kan plocka fram 
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pennor med olika egenskaper för att användas i deras undervisning för att kommunicera med 

eleverna och förstärka elevernas utveckling inom andra ämnen. 

4.3.1 Sociala pennor 

Det är ett stort steg emotionellt när ett barn börjar skolan och blir en elev. Då får eleven en ny 

egenvärld och bandet till föräldrarna tunnas ut. De flesta eleverna ser fram emot sin första 

skoldag när de får använda sin skolväska, får träffa sin fröken och får en bok som är deras 

alldeles egna som de har eget ansvar över.  Några av våra informanter lyfter fram ritboken, 

som elevernas första steg in i skolans värld. De ser stoltheten som elever har över den egna 

ritboken och det ansvar som de har över ritboken förstärker elevernas självkänsla.  

Informanterna anser att eleverna känner att innehållet i ritboken är något som sparas till 

framtiden och är ett eget ansvar och eleven lägger därför ned tid för att innehållet ska vara 

”något jag ska stå för”, som en av informanterna uttryckte sig. Informanterna vet att eleverna 

behöver känna sig delaktiga i skolans värld redan från skolstart och lägger därför stor vikt vid 

att samtidigt som eleverna ska stärka sin egen identitet i gruppen, så ska de lära sig att ta 

hänsyn till de andra i gruppen. För att göra detta möjligt används bildaktiviteter, eftersom det 

ger många tillfällen att individuellt för elever och sida vid sida med andra elever få träna på de 

sociala interaktionerna. En informant påpekade att placeringen av pennorna i klassrummet 

kan få betydelse för det sociala samspelet elever emellan, gemensamma pennor gör att 

eleverna måste ta hänsyn till varandra, det vill säga gemensamma sociala pennor. 

Elever ska under sin skoltid utvecklas socialt och kunskapsmässigt, lärarens uppgift är 

att ge eleverna en så optimal lärsituation som möjligt. Genom direktkopplad feedback så kan 

elever bekräftas för att utvecklas framåt. Det vi ser i de här situationerna är att den planerade 

aktiviteten är till för att läraren vill öppna upp fler utvecklingsmöjligheter genom social 

träning för elever. Informanterna anser särskilt att elever i svårigheter i andra ämnen behöver 

extra feedback. De elever som är duktiga i estetiska ämnen är inte alltid de som är duktiga i 

teoretiska ämnen, informanterna anser att bildaktiviteter blir en möjlighet att lyfta dessa elever 

som kanske inte får bekräftelse i andra sammanhang. Enligt informanterna finns det alltid 

något som eleverna kan få bekräftelse för i en bildaktivitet, de kan vara bra på att klippa, 

klistra eller måla och får då möjlighet att ”blomma upp”, om så bara för en stund.  

Informanterna såg att det finns elever som inte anser sig kunna rita eller måla, då de 

jämförde sig med andra elever. Informanter hade uppmärksammat elever som suddade sönder 

sina bilder och kom så fram till att elever som inte törs lita på sin egen förmåga att skapa kan 

få stifta bekantskap med nonfigurativa konstverk från erkända konstnärer, för att få 
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bekräftelse på att all konst är accepterad.  Informanterna såg möjligheter att då elever 

använder de sociala pennorna får de en närhet och gemenskap med varandra och spontana 

diskussioner kommer upp. Det kan då uppstå att elever ger varandra spontan feedback. 
 

Inger: plus att det är socialt att vissa barn kan komma och sen, Han ritar av mig, det är sån stolthet 
i asså, i ja när dom säger liksom att någon annan har tyckt att det jag gör är så bra så det är värt, 
det vet man ju själv […]det är ju ett godkännande det är liksom ett… så 
Julia: det är ett bevis på att du är någon som kan någonting som någon annan också vill kunna det 
är ju bara positivt… 

 
 

En vanlig tankegång är att när elever ritar av varandras alster så är det något negativt, här i 

citatet ovan ser informanterna det i en positiv aspekt genom att det ger ett socialt utvecklande 

samspel mellan eleverna. Vi fann också i citatet ovan att informanterna var medvetna om hur 

viktigt det är att få bekräftelse av varandra. Elever som inför andra elever får beröm av läraren 

växer inombords, men när eleven får beröm av en annan jämbördig elev är det extra 

betydelsefullt för eleven, då den jämbördiga elevens ord visar på en beundran för något som 

eleven kan, enligt informanterna.  De poängterar hur viktigt det är med bildaktiviteter för att 

få fram dessa situationer, då de ser att bildaktiviteter ger en stärkt social känsla för den 

enskilde individen och för gruppgemenskapen.  

I en klassrumssituation så finns det många outtalade rangordningsförhållanden mellan 

eleverna. Informanterna påtalade att i en klass finns det ofta elever som utmärker sig inom 

teoretiska ämnen, vilket kan ge en viss beundran från de andra i klassen. Då använder 

informanterna också bildaktiviteter för att skapa en jämvikt i klassen, då de sett att de elever 

med en mera estetisk förmåga har möjlighet att då utmärka sig i denna situation.  
 

Inger: Och att man får en annan ställning i klassen, det är ju inte samma barn ofta som e 
jätteduktig på att läsa som är jätteduktig på bild, bild är så många… bara för att man har bra 
färgseende så kanske man inte är bra på att riva eller klippa 
Julia: finmotorik… 
Inger: nä, så att man kan vara liksom bra på olika bitar å då får man liksom plötsligt oh, vad fint 
han kunde göra det… 
Julia: ja och att man själv som pedagog tänker på att lyfta fram det, att se det här barnet som 
kanske inte är så himla duktig på att få till detaljerna men som får fram färgerna… 
Inger: precis… 
Julia: alltså att man ser det också, så att man inte bara säger vad är det för kludd, va utan att man 
verkligen höjer det… 
Hulda: sen är det ju många barn som har det svårt i många andra teoretiska ämnen men just i bild 
kan de blomma upp och det är ju också viktigt att lyfta att dom känner att det här jag jätteduktig 
på…  

 
 

 

Inger i citatet ovan lyfter fram hur ställningen i klassen kan förändras, men om det blir till en 

fördel eller en nackdel för klassens sociala interaktioner framgår inte. Det finns i dagens 
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samhälle en statisk diskussion om man är teoretiker eller praktiker som människa, detta 

synliggörs ideligen inom skolans värld. Det vi erfar i citatet ovan är att även om en elev är en 

praktiker så behöver det inte betyda att den är duktig i allt det praktiska, utan att det finns 

många olika bitar inom det praktiska också. Informanterna ser också att inom bildaktiviteter 

finns det inte något uttalat prestationskrav på eleverna, det går därför bra att eleverna bara 

sitter och målar lite, det innebär för nya elever att de kan känna trygghet, när de nu kommit in 

i den nya värld som skolan innebär för dem.  

Julia i citatet ovan lyfter fram pedagogens roll och diskussionen går över i att handla om 

hur viktigt det är med lärare-elev feedback. Då är det viktigt för läraren att inte lägga sin egen 

värdering i det eleven gör utan att framhålla det som just den enskilde eleven är bra på. I de 

situationer då eleverna får använda bildaktiviteter som en gemenskapsövning ger detta enligt 

informanterna en dubbeleffekt, de får bekräftelse på att de duger i gruppen och att den sociala 

gemenskapen ger en ökad trygghet. Alla elever ska känna att skolan är en trygg plats att vara 

på, vilket informanterna arbetar aktivt för. Någon form av så kallade trygghetsgrupper 

används på informanternas skolor, i dessa åldersblandade grupper ingår elever från hela 

skolan. De är till för att eleverna ska lära känna elever i andra årskurser och skapa en trygghet 

på skolan. Oftast så är det någon form av bildaktivitet som används för att förena eleverna i 

trygghetsgrupperna. Informanterna anser att bildaktiviteter är enkelt att använda i dessa 

sammanhang. Här arbetar alla elever tillsammans mot ett gemensamt mål, och det är möjligt 

att få ett tillfredsställande resultat även om eleverna inte har samma förutsättningar. 
 

Berit: Mycket av våra, vi har ju trygghetsgrupper, nu kommer jag till familjegrupperna igen men 
vi har ju mycket bildarbete i familjegrupperna att man ska göra något tillsammans, det kan var 
skapa ett landskap i en låda eller det kan var en bilduppgift tillsammans där man rita alla 
tillsammans då på ett papper, och i inledningen på hösten har vi familjegruppsarbete så kring bild 
och att det gör något tillsammans det är jättebra samarbete… Man får ju mycket träning i socialt 
samarbete, man har ju olika åsikter om saker och ting. 
Anna: Det kan ju också vara lätt att få med alla, alltså även sexåringarna, 6, 7, 8, alltså det är ju 
bild bra på också, alla kan ju vara med. 

 

I ämnet bild finns inga åldersgränser, eftersom att bildaktiviteter kan anpassas till den 

åldersnivå eleven befinner sig i. Oavsett om du är sex år eller 12 år kan du skapa en figur som 

alla kan åskådliggöra. I citatet ovan uttrycks det att ”alla kan ju vara med” vilket är den 

övervägande inställningen hos våra informanter då de pratar om gemensamma bildaktiviteter. 

Informanterna antyder att eleverna ser bildaktiviteter som lustfyllt. Vilket kan tyda på att 

eleverna behöver avbrott från den så teoretiska skoldagen och genom bildaktivteter så kan de 

få vila från sina teoretiska arbetsuppgifter.  Det framkom tillfällen då eleverna fick använda 

bildaktiviteter som en frivillig aktivitet, det kunde vara då eleverna var färdiga med alla 
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uppgifter för dagen eller var trötta på eftermiddagen. Bildaktiviteterna kunde vara individuella 

likväl som gemensamma. Den gemensamma nämnaren var att informanterna såg denna 

aktivitet som skild ifrån den dagliga skolverksamheten. Några informanter såg här ritbokens 

funktion som praktisk, då eleverna kunde hämta den och enkelt fortsätta på en påbörjad 

teckning om det var några minuter kvar på en lektion.  

4.3.2 Lärorika pennor 

Förskoleklassen är en förberedelse för kommande grundskola, så när ett barn träder in i ett 

klassrum för första gången, är det inte säkert att det kan läsa och skriva. Vi ser att 

informanterna använder sig av bildaktiviteter kontinuerligt till de nyinskolade eleverna då det 

finns många fördelar med att enkelt och snabbt kunna förmedla sig med alla elever oavsett 

vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Informanterna uttryckte hur ”små” barn genom sina 

ritade bilder tidigt kan uttrycka sig om sina känslor och upplevelser. Genom att barn naturligt 

kan använda sig av ritade bilder kan de förmedla sig och förstå skolans vardag, redan innan de 

kan skriva och läsa, via de symboler som ordbilder kan ge. Vidare så lyftes också att 

informanterna använde bildaktivteter med de yngre eleverna eftersom de ser att inom ämnet 

bild ligger nya elever på samma nivå. Någon nivå skillnad upplevs inte lika påtaglig mellan 

eleverna som det kan upplevas vara i de teoretiska ämnena.  

Det framkom en diskussion om lärarens egna ritade bilder, på tillexempel 

svarta/whiteboard tavlan, som ett hjälpmedel när det gällde de yngre eleverna. Informanterna 

framhåller att de ofta med en penna i handen ritar då de vill förtydliga budskap för eleverna. 

Dessa lärorika pennor ger informanterna möjlighet att nå ut till alla elever, samtidigt som de 

ger eleverna möjlighet till att nå kunskap. Vi fann även att informanterna var eniga om att de 

använder färdiga bilder med symboler på, för att enklare få fram budskapet till eleverna 

samtidigt som eleverna kan träna på det skrivna ordet till bilden. 
 

Julia: - Speciellt för de små att samtidigt som (man) pratar om någonting så ritar man det på 
tavlan, som symboler, då vi går igenom våran dag tillexempel så har vi alltid färdiga bilder som vi 
sätter upp att nu är det samling, nu är det frukt, nu är det rast och sen är det Trulle […] så dom vet 
ju även om de inte kan läsa, för de då har vi både bild och ordet. 
Hulda: - Bildspråk 

 

Julia i citatet ovan visar liksom de andra informanterna en förståelse för hur dessa bilder blir 

ytterligare ett kommunikationsmedel som lättare kan ge barn utan ett skriftspråk en chans att 

förstå skolans vardagsrutiner. En av informanterna anser att små barn kan ha svårigheter med 

det abstrakta seendet och för att underlätta för sina elever använder hon bilder så det ”blir ju 

lite konkret för dem”. Hon anser att speciellt nya elever måste tillgodoses och mötas just i den 
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utvecklingsnivån de befinner sig. De yngre eleverna uppmuntras att skriva mycket, men 

eftersom det i många fall kan vara svårt att tyda vad de har skrivit, blir elevernas ritade bilder 

ett sätt att förtydliga det de har skrivit. En av informanterna uttalar sig med orden ”att bilden 

får en betydelse, att det är ju också ett språk som är viktigt att få med, tycker jag, att man kan 

tolka bilder”, det vill säga bild uttrycker mer än tusen ord. Det finns olika sorters 

kommunikation som kan ske genom ritade bilder, informanterna nämnde elev-elev 

kommunikationen, som används då eleverna ska redovisa för varandra och använder den 

ritade bilden för att förmedla och förtydliga sina upplevelser. Elev-förälder kommunikationen 

används bland annat då eleverna visar upp för föräldrarna vad de har producerat i skolan. 

Samhälle-elev kommunikationen, där reklamen är ett samtalsämne i diskussionen, 

informanterna uttryckte en oro för hur reklam påverkar elevernas omdöme och anser att unga 

eleverna ännu inte har ett tillfredställande kritiskt bildseende.  

När samtalet glider över till de lite äldre eleverna anser informanterna att bildaktivteter 

även kan användas för att förstärka och komplettera andra ämnen för eleverna. Inom ämnena 

matematik och svenska får eleverna möta nya begrepp och uppgifter. Vi fann att 

informanterna ville öka elevernas möjligheter att tillägna sig ny kunskap, genom att ge 

eleverna lärorika pennor som ett förstärkande verktyg i ämnena matematik och svenska. I 

ämnet svenska ska eleverna ofta rita bilder och sedan skriva berättelser till bilderna. 

Informanterna använder den ritade bilden för att få igång elevernas skrivlust, då de har sett att 

elever som har svårigheter att förmedla sig direkt i textform, kan få fram sina tankar genom 

den ritade bilden.  

 
Gunilla: det är ju samma sak ju, allt vi skriver så förstärker man med en bild också ju 
Elsa: man ritar ju nästan alltid kring det man skriver med så här små barn 
Gunilla: en del ritar ju väldigt detaljerat och fint och lägger ner mest kraft på det, och skriver nåt 
litet medans andra lägger mer krut på skrivandet å bild är liksom ja inte huvudsaken … 
Frida: och så vissa har lättare att komma på bilden först och så kan man skriva till den sen, alltså 
dom som fastnar lite i sitt skrivande, om man ritar bilden först så vet du vad du kan skriva om. 

 

I citatet ovan lyfter informanterna fram hur viktig bildaktivteter är för att förstärka ämnet 

svenska. De är alla överens om att i svenska så börjar alla nya elever med den ritade bilden, 

för att sedan gradvis växa över till en skriven text. Trots informanternas positiva inställning 

till att använda ämnet bild anser de att ämnet svenska är mer betydelsefullt då de framhåller 

att då eleverna nått en viss nivå i sin skrivkunnighet använder de inte bildaktiviteter i samma 

omfattning längre. De anser att när eleverna får flyt i sin skrivning så ändras villkoren till att 

eleverna först ska skriva en berättelse och sedan rita en bild till denna. En av våra 
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fokusgrupper har sett en risk med att rita bilder till berättelser eftersom elever fastnade i 

detaljrika bilder och tiden till skrivandet blev för kort, därför har de infört en schemalagd 

skrivlektion där eleverna enbart tränar på skrivning. De motiverar detta med att de anser att 

ämnet bild finns vid så många andra tillfällen och har sett en otrolig utveckling på elevernas 

skrivna berättelser, sedan de införde renodlade skrivlektioner. Om det beror på 

bildaktivitetens frånvaro är inget vi kommer att lägga någon vikt vid att kontrollera, men kan 

samtidigt hoppas att det är en organisationsfråga som påverkar i detta fall. 

Inom matematiken fann vi att lärarna använder bild för att eleverna ska förstå tanken 

kring olika matematikproblem. Räknesagor, mönster och geometri kom ofta upp som 

konkreta exempel, då bildaktiviteter är användbara i matematiklektioner. Informanterna anser 

att inom matematik behövs bildaktiviteter för att utveckla det konkreta tänket. Detta sker 

genom att eleverna ges möjlighet att tänka efter ”Vad får du reda på? Rita upp det” som en 

informant uttryckte sig.  
 
Inger: ja det finns massor med situationer, när jag sitter å har matte laborationer så kan de ju inte 
sitta och måla nå.… 
Hulda: - men däremot kan man ju behöva rita upp en uppgift för att förstå den 
Inger: - ja det gör man ju jätte ofta, men då är det ju kanske liksom på ett annat sätt och det är ju 
inte rita och måla kanske på det viset så alltså… 

 

I citatet ovan berättar en av informanterna om att det finns flera situationer då bildaktiviteter 

inte är tillåtna för eleverna. En sådan situation är när hon har matematiklaborationer och ser 

att vid ett sådant tillfälle kan en bildaktivitet inte tillföra något. När hon sedan blir 

uppmärksammad av en annan informant att hon trots detta använder sig av bildaktivitet i just 

den situationen, så avfärdar hon det med det är ”liksom på ett annat sätt”.  Här kvarstår det 

traditionella synsättet att ämnet bild är ett konstnärligt uttrycksmedel och steget känns stort 

till att förena det till att också användas som ett förstärkningsämne då vi ser att informanterna 

är mer eller mindre medvetna om sin användning av ämnet bild. De två informanterna Hulda 

och Inger lägger fram hur viktigt det är att förtydliga matematiken och svenskan genom en 

ritad bild, för att förklara nya begrepp och uppgifter för eleverna.  

De teoretiska ämnena kan för eleverna bli ansträngande då de förväntas sitta stilla och 

vara koncentrerade för att kunna prestera mot uppnåendemålen. Eleverna ska lära sig siffror 

och bokstäver för att kunna räkna och läsa. Det är inte alla elever som klarar av kraven och 

tempot som läggs på dem redan från skolstarten och då blir bildaktiviteten ett väsentligt 

hjälpmedel för att piffa upp och lyfta andra ämnen. Vi ser att informanterna vid flera tillfällen 

använder bildaktiviteter för att piffa upp matematik och svenska. Exempel är då de använder 
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”Mandelas” på matematiklektionen för att få matematiken mer lustfylld. En av informanterna 

gör oss uppmärksamma på att det även i läroböckerna finns många moment då eleverna ska 

rita och måla, ”det är ju alltid något litet i matteboken” förtydligade informanten. Vilket tyder 

på att till och med läroböckerna har en antydan att matematiken behöver göras mera lustfylld 

för eleverna. Informanterna anser också att bildaktiviteter används för att piffa upp skoldagens 

vardagsarbeten, samt för att nå en jämvikt från de teoretiska momenten för eleven. Trötta 

elever kan genom fria bildaktiviteter ta en liten paus från de mera krävande teoretiska 

momenten. Informanterna har i diskussionerna framlagt att många av de friare 

bildaktiviteterna lagts vid lektions- samt skoldagsslut, för att elevernas energi då anses vara 

lägre och att eleverna inte orkar engagera sig i teoretiska ämnen. 

  
4.4 Lärarens punktering 
Vi fann i vår analys att informanterna har insikt i bildaktivitetens betydelse för att eleverna 

ska nå ett optimalt lärande. De ger mängder av exempel på hur de skulle vilja använda 

bildaktiviteter i undervisningen, men det framkommer under diskussionerna att det finns 

hinder som gör det svårt för informanterna att utföra bildaktiviteter i undervisningen. Hinder 

som ibland ses oöverkomliga, vi ser att luften går ur informanterna och de tappar 

motivationen. 

4.4.1 Väg(g)bulor 

Inom de tidiga åren i grundskolan läggs tyngdpunkten på ämnena matematik och svenska. Det 

innebär att dessa två ämnena kommer i första hand och övriga ämnen får dela på resten av 

lektionstiden.  Vi ser en tydlig trend att grundskolans år f-3 har blivit en tvåämnesskola, 

informanterna uttalar en frustration i hur de ska jämka mellan de övriga ämnena. 

Informanterna antyder att det finns hinder som gör att ämnet bild och bildaktiviteter får stå 

tillbaka för andra planerade aktiviteter. Diskussionen visar även på att informanterna ibland 

kände sig hindrade av timplanen, kursplanen och uppnåendemålen då de ville planera för 

olika bildaktiviteter. Informanterna som arbetar på SKUT-skolan, skola utan timplan, uttalade 

sig inte vara lika hindrade, men i diskussionen kom det fram hur de ändå sköt undan ämnet 

bild till förmån för de andra ämnena. Informanterna poängterar att uppnåendemålen för 

svenska och matematik är tydliga och det är dessa ämnen i första hand som ska lyftas fram, 

samtidigt som de säger att ämnet bild borde rättfärdigas gentemot ämnena matematik och 

svenska. Trots detta fortsätter informanterna under intervjun att lyfta ämnena matematik och 

svenska. Vi fick insyn på hur informanterna sneglade uppåt mot år 4-5 i grundskolan och de 
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nämnde hur lärare i de högre årskurser har det bättre förspänt då de kan legitimera 

användningen av ämnet bild, då det finns uppnåendemål för ämnet bild i år 5. 
 

Doris: - ifjol hade vi fokus på svenskan, nu är det på matten, å alltså, vi gör det så gott vi kan men 
vi… 
Gunilla: - ja vi behöver ju inte stressa fram det heller, liksom, hellre att det blir bra och 
genomtänkt ju… det har vi ju lärt oss, man har gått på sina nitar och man vill göra allt samtidigt 
och det går inte, det blir inte bra. 

 

Det som Doris i citatet ovan syftar på, är att de vill göra så mycket med ämnet bild, men stöter 

ofta på olika hinder. Vi såg att den allmänna uppfattningen inom fokusgrupperna är att de vill 

göra mycket bildaktiviteter, men inte har möjligheterna. Under diskussionen kommer det fram 

att när de tänker efter har de flera möjligheter att få in bildaktivteter i undervisningen men ser 

hinder. Gunilla anser att genom att se hindren som överkomliga går det att komma förbi den 

allmänna uppfattningen inom fokusgrupperna. Ett av hindren som upplevdes av 

informanterna är att på många skolor finns det idag stora elevgrupper men att det inte har 

blivit fler lärare ute på skolorna. Informanterna såg de stora elevgrupperna som ett hinder 

vilket enligt dem begränsade möjligheterna att praktiskt utföra renodlade bildaktiviteter. Vi 

upplevde det som att informanterna ser att de fått en ökad arbetsbörda och säger sig inte finna 

någon lösning på hur det ska bemöta problemet. Våra informanters skolor har arbetssätt vilka 

skiljer sig åt och de upplever trots detta att de står inför liknande problem.   
 

Elsa: - det kan väl vara att vi har väldigt många barn, det här med att måla med vattenfärger med 
såna små barn, det dels måste man planera det ganska så väl, så att det ska funka rent praktiskt, så 
att man inte har målarfärg över allting, å det kan väl ibland var det som kan ta emot att det blir för 
krångligt, vi har för många just nu, vi kan inte göra det för det är för många av… 
Gunilla: - sen tycker jag att tiden spelar in också, för att vi har ju vissa saker som e, vi måste göra, 
vi måste gå och äta, vi måste ha när vi har gymnastiksalen å etc. etc.… det är ju ja, så att och sen 
då som Elsa också då det måste ju städas efter och fixas så man får verkligen tänka efter och inte 
nåt du bara gör varje dag, faktiskt, de … 
Frida: (skakar på huvudet) - Tyvärr… 
 
 

Med citatet ovan beskrivs den vardagliga frustrationen över hur den styrda skolvardagen ser 

ut för informanterna. Vi ser också att problematiken med de stora elevgrupperna och då tillika 

de för små skolsalarna skapar en förvirring. Vi tänker på de lärare vilka har lång 

arbetserfarenhet och tog sin lärarexamen under den tiden då eleverna tilläts att med mängder 

av olika material och tekniker skapa fritt i klassrummet. Vi ser att dessa lärare har svårigheter 

att anamma möjligheterna att ha bildaktivteter under begränsade former. Elsa i citatet ovan 

påvisar att det finns praktiska svårigheter, hon får medhåll av de andra, medan Gunilla också 

ser vardagliga skolrutiner som stoppar dem från att utföra renodlade bildaktiviteter. 
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Diskussionen speglar också hinder som är mera ur en praktisk synvinkel, då det på de flesta 

skolor finns larmanordningar som gör att det inte får hängas upp saker i taken eller fönstren i 

klassrummen. Det informanterna framhåller är att de tredimensionella bildalstren ger eleverna 

så mycket mer i upplevelser mot de traditionella tvådimensionella bildalstren. Vilket blev att 

informanterna inte kände sig motiverade att starta upp bildaktiviteter när de ändå inte kunde 

hänga upp de färdiga resultaten i klassrummen. Vi såg att även informanternas egen 

motivation inför ämnet bild varierade allt eftersom diskussionen fortskred och nya 

samtalsämnen kom fram, ett var om den egna talangen. Trots att några informanter sa sig vara 

konstnärligt lagda framkom att då de fick möjlighet till att avvara bildaktiviteter till någon 

som de ansåg vara bättre lämpad gjorde de det i samma utsträckning som de informanterna 

som sa sig inte vara konstnärligt lagda. 
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5. Diskussion 

Vår analys visade hur informanterna ser på användningen av ämnet bild och bildaktiviteter 

vilket leder oss vidare in i en diskussion om hur ämnet bild och bildaktiviteter används i 

dagens undervisning på grundskolorna i vår studie.  

      

5.1 Det dolda ämnet 
Ämnet bild och bildaktivteter i grundskolan år f-3 fann vi användbart genom att det kan 

användas som kommunikation, sinnesuttryck, förstärkning, försköning och bekräftelse. Vilket 

blir det dolda ämnet eftersom bildaktiviteternas funktion distanserar ämnets bilds 

ursprungliga konstnärliga hänseende.  

5.1.1 Bildaktivitet som kommunikation 

Under vår analys har vi funnit att bildaktiviteter ideligen används som ett 

kommunikationsmedel, speciellt då till yngre elever. Genom att använda olika bilder, 

självständigt ritade eller färdiga, så kan lärarna förmedla sig med och till alla elever oavsett 

deras kunskapsnivå. Med bildaktivitet som kommunikation menar vi att informanterna ser 

möjligheter i att föra dialoger med eleverna oberoende av elevernas förförståelse. Vi drar här 

kopplingar till Ericsson och Lindgren (2007) som menar att när estetik används som 

kommunikationsmedel skapar det en möjlighet att kunna uttrycka sig eller att förstå vad 

någon vill förmedla.  Vi ser positiva fördelar med användningen av bildaktiviteter som ett 

kommunikationsmedel, då eleverna ges möjligheter till en kommunikation som inte enbart 

sker verbalt utan de kan genom att se bilder följa med på ett mer aktivt sätt. De elever som 

ännu inte behärskar skriftspråket fullt ut gagnas av bildaktiviteter genom att de kan avläsa 

bildernas betydelse och därigenom tillgodoser läraren ett möte för elever i deras 

utvecklingsnivå. Vi fann i vår studie att lärarna använder bildaktiviteter som ett 

kommunikationsmedel men är inte fullt medvetna om detta och de inte riktigt ser vilken kraft 

och möjlighet bildaktiviteter har för alla elever oavsett vilken nivå de befinner sig i. Ericsson 

och Lindgren (2007) anser att estetik som kommunikationsmedel blir ett konstnärligt uttryck 

för elever, medan vi ser att estetik som kommunikation blir ett pedagogiskt verktyg för lärare 

eftersom läraren använder bildaktiviteten för att kunna kommunicera med eleverna. 
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5.1.2 Bildaktivitet som sinnesuttryck 

Informanterna är insatta i hur de med hjälp av olika pedagogiska verktyg ska göra för att 

uppnå ett optimalt lärande. Informanterna visar på att de har kunskaper om att barn lär sig 

med alla sinnen. Ericsson och Lindgren (2007) visar estetik som ett verktyg för 

kunskapstillägnelse och där sambandet till estetik som konstnärligt uttrycksform upphör, då 

de anser att lära genom sinnesupplevelser är ett lärande med hela kroppen. Vi finner 

beröringspunkter till Gardner (1994) och hans beskrivningar om de multipla intelligenserna 

där han menar att människan har många olika sinnen vilka är oberoende av varandra och varje 

människa har något sinne som är dominerande och som i sin tur är förhållanden som påverkar 

kunskapsinlärningen. Våra informanter beskrev hur viktigt de anser att bildaktiviteter är för 

sinnenas utvecklande och lyfte att de har bildaktiviteter för att eleverna ska få lära sig använda 

sina sinnen. Med bildaktivitet som sinnesuttryck menar vi att informanterna ser möjligheter att 

ge sinnesupplevelser som eleverna kan spara i sin erfarenhetsbank. Ericsson och Lindgren 

(2007) lyfter fram att intellektet och känslolivet påverkas genom sinnesförnimmelse vilket 

bidrar till kunskapsutveckling. Detta resonemang visar på att lärare bör ha inblick om 

sinnenas påverkan för att kunna variera undervisningsformen så att den passar alla elever. 

Informanterna nämnde hur viktigt de tycker det är att ”båda hjärnhalvorna” stimuleras. 

Havnesköld och Risholm Mothander, (2002) beskriver att det är den vänstra hjärnhalvan som 

står för logik, språk och tolkningar medan den högra hjärnhalvan besitter kunskaperna om 

känslor, rumsorientering, analogt tänkande, bild och musik upplevelser och liknande. Det 

informanterna syftar till var att många teoretiska moment bör balanseras med praktiska 

moment för att uppnå en jämvikt i utvecklandet av båda hjärnhalvorna.  

5.1.3 Bildaktivitet som förstärkning 

Vi vill lyfta Marner och Örtegren (2003) som anser att det i estetiken också finns ett teoretiskt 

perspektiv. Inom estetiken finns det begrepp som även används inom bland annat 

matematiken och om dessa begrepp kan sammanföra ämnena med varandra så suddas gränsen 

ut mellan de praktiska och teoretiska perspektiven. Vi fann att det finns en allmän inställning 

bland våra informanter där de gör skillnad mellan teoretiska och estetiska ämnen. En 

förklaring till skillnaden anser vi består i att i de teoretiska ämnena, vilka innehåller 

matematik och svenska, så finns det uppnåendemål, mot att i de estetiska ämnena, där ämnet 

bild ingår, finns inga uppnåendemål för år 3. Detta leder till att informanterna ser matematik 

och svenska som viktigare, vilket gör att planeringarna för de estetiska ämnena inte görs med 
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samma engagemang. Lärare utgår från Lpo 94 då de planerar och arbetar, vilken ger tydliga 

direktiv på vad som ska uppnås, ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (Skolverket, 1994:6). Vi anser att genom 

detta gör även Skolverket skillnad mellan de teoretiska och estetiska ämnena, då är det 

förståeligt att även lärarna planerar och arbetar efter en teoretisk kontra estetisk tankegång. 

Marner och Örtegren (2003) anser att när diskussionen stagnerar till att hela tiden resoneras 

om hur viktigt ämnet bild är för utvecklandet av sinnena, så blir också avståndet till de 

teoretiska perspektiven längre. Då lärarna använder sig av bildaktiviteter för att förstärka de 

teoretiska ämnena anser vi att avståndet mellan teoretiska och praktiska ämnen bör minskas, 

men då lärarna inte synliggör för eleverna att de använder en bildaktivitet, på tillexempel en 

matematiklektion, kommer den statiska skillnaden mellan ämnena att fortgå. Saar (2005) 

beskriver hur elevernas kreativitet i de estetiska ämnena bibehålls och det förstärker andra 

ämnen till att bli mer lustfyllda. Han ser en fara att estetiken försvinner in i de andra ämnena 

genom att det används flitigt som förstärkning och det blir ingen tid över för ett renodlat 

bildämne. Även Barnes (1994) anser att om ämnet bild inte får enskild tid kommer den att bli 

en följeslagare till andra ämnen och då aldrig bli accepterat som en egen uttrycksform. Det vi 

fann hos våra informanter var att de såg bildaktiviteter som förstärkning till matematiken och 

svenskan, de framhöll hur eleverna kan lösa matematikproblem genom den ritade figuren och 

inom svenskan kan de använda ritade bilder på tavlan vid genomgång av alfabetet. Det vi 

observerade var att när informanterna använde bildaktiviteter på matematiklektionerna var de 

inte lika medvetna om detta som när de använde bildaktivteter på svensklektionerna. Vilket 

kan bero på att många av lektionerna i svenska börjar med att de ska rita en bild som de 

senare ska skriva till. Saar (2005) benämner att genom estetiskt lärande som inlärningsstöd 

används bildaktiviteter som ett stödjande moment som leder eleverna mot fördjupad kunskap 

inom andra ämnen.  I likhet med Saar skönjer även Barnes (1994) förstärkningen i andra 

ämnen som ett av bildaktiviteternas kompletterande sida. Precis som Saar (2005) och Barnes 

(1994) anser vi också att bildaktiviteter är bra för att öka inlärningsförmågan i andra ämnen 

men för den sakens skull får det inte bara bli en försköning av de teoretiska ämnena.  

5.1.4 Bildaktivitet som försköning 

Vi ser dock ett tydligt mönster i vår analys att informanterna använder sig av bildaktiviteter 

som förstärkning men att det ofta övergår mot att informanterna istället försöker försköna den 

teoretiska aktiviteten. Ett exempel är då informanterna talar om att eleverna ritar ”Mandelas” 

på matematiklektionerna vilket eleverna då upplever som lustfyllt. Vi anar här att Marner och 
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Örtegrens (2003) har rätt i sin iakttagelse att svenska skolan är en treämnesskola och de 

teoretiska ämnena har fått stämpeln av att vara tråkiga. Vi har i vår studie iakttagit detta men 

då som en tvåämnesskola och där informanterna använder bildaktiviteter som försköning i 

tron att de förstärker det teoretiska ämnet men i själva verket försöker de göra det teoretiska 

ämnet mer lustfyllt. Saars (2005) begrepp svag estetik får sitt ansikte i liknande situationer då 

han anser att estetiska ämnen är utfyllnadsmaterial för att eleverna ska se andra ämnen som 

lustfyllda. Vi anser att när bildaktivteter används som svag estetik glöms estetiken bort och 

får en undanskymd plats och grundar det på att våra informanter visade på att de endast hade 

avsikt att ge eleverna kunskap i de teoretiska ämnena när de använder bildaktiviteter som 

förstärkning. Våra informanter anser att temaarbete är ett effektivt sätt att ge eleverna tillgång 

till alla ämnen vid samma tillfälle. Då de talar om temaarbete lyfter de fram ämnet bild som 

en självklar del, och att bildaktiviteterna utvecklar eleverna vid temaarbetet. Ericsson och 

Lindgren (2007) belyser estetik som en ämnesövergripande verksamhet, där temaarbete är 

vanligt förekommande och ser en skolpolitisk tanke om att den traditionella 

ämnesuppdelningen börja bli föråldrad och i modernare perspektiv är ämnesövergripande 

verksamhet det sätt som den svenska undervisningen bör bedrivas genom. Kritiken växte 

redan på 1970-talet och fortfarande är elevens skoldag konstruerad och speglar inte fritiden 

utanför skolans värld. Ericsson och Lindgren (2007) menar att temaarbeten används som ett 

naturligt sätt att ge eleverna kunskaper på för att den efterliknar det sätt som eleverna får 

kunskaper på utanför skolan. Temaarbeten består dock ofta av teoretiska ämnen och de anser 

att det estetiska är till för att piffa upp temat och tillvaron. Ur detta perspektiv vill vi belysa att 

vi misstänker att lärarna vid teman använder estetiska ämnen i tron att det är utvecklande, 

men då vi liksom Ericsson och Lindgren (2007) anser ser att detta har blivit ett 

slentrianmässigt förfarande vill vi uppmana lärarna till att tänka efter hur de lägger upp sina 

teman så att alla ämnen får en värdefull funktion. 

 Lindgren (2006) nämner att det finns tillfällen då skolvardagen muntras upp för 

eleverna och att de då ser estetiken som något mindre kravfyllt. Lindgren (2006) tar även upp 

problematiken med att ämnet bild blir en sidoaktivitet till andra ämnen och därmed minskar 

sin legitimitet som ett eget ämne. Informanterna gav flera exempel på när eleverna hade det 

lustfyllt i samband med en bildaktivitet tillexempel lera, snickra och måla med tapetklister. 

Gemensamt för dessa lustfyllda bildaktiviteter är att det skedde på en eftermiddag. Vi ser 

detta som ett sätt för lärarna att piffa upp skoldagen genom att ta fram lustfyllda 

bildaktivteter. Vi ser att bildaktivitet som försköning får ännu en betydelse då informanterna 

genom bildaktivteter förgyller skoldagen för eleverna. I de mer renodlade bildaktiviteterna 
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som informanterna talar om, anser de att det krävs mindre elevprestation och följden blir att 

de flesta estetiska aktiviteterna genomförs vid skoldagens slut eller på eftermiddagen, då 

eleverna ändå börjar bli trötta efter en lång skoldag. Vi anser att informanterna har missat en 

viktig aspekt då de använder bildaktiviteter för de trötta eleverna, vi ser nämligen att 

bildaktiviteter har prestationskrav och trötta elever orkar inte göra sitt bästa. Bildaktiviteten 

kan med andra ord bli helt misslyckad, eleverna känner sig misslyckade, tappar 

självförtroendet och blir passiva då de inte orkar prestera sitt bästa och läraren ser 

bildaktiviteten som stökig och i värsta fall okontrollerbar. Lindgren (2006) skönjer att lärare 

anser att elever med dåligt självförtroende och med samarbetssvårigheter, kan ändra 

inställning genom att använda estetik som fostran. Vi ser en rundgång som leder till mer 

estetik under sämre förhållande som leder till ökad passivitet hos elever. De estetiska ämnena 

får då en stämpel av att vara tröttande och oorganiserade och vi ser att lärarnas försök till att 

lyfta ämnet bild får en motsatt effekt.  

5.1.5 Bildaktivitet som bekräftelse 

Dagligen möter elever genom tv och tidningar reklam och reportage som inte alltid 

överensstämmer med verkligheten vi anser att de bör få kännedom om hur de kan använda ett 

kritiskt bildseende för att förhålla sig till sanningen. Det är viktigt att börja utveckla ett 

kritiskt bildseende i tidig ålder, vilket också eftersträvas av Lpo 94. Barnes (1994) betonar 

vikten av att hålla renodlade bildaktiviteter för att eleverna behöver bli bekanta med ämnet 

bilds olika funktioner. En elev bör få utveckla sin förmåga att se objektet och dess verkliga 

struktur. En informant uttryckte sig, ”hela det här med bild gör att man tänker efter hur saker 

och ting ser ut”, vilket visar att hon har goda insikter i bildaktivitetens möjligheter att 

användas som ett visuellt redskap. Informanterna var eniga om att eleverna bör träna på att se 

hur deras omgivning verkligen ser ut och genom bildaktiviteter så får eleverna möjligheter att 

utveckla sin visuella förmåga, det vill säga bildaktivitet som sinnesuttryck. Vygotskij (1995) 

lyfter fram att viktiga processer för att människan ska kunna utveckla sin fantasi och 

kreativitet är ämnen som drama, bild och litteraturskapande. Vi anser att elever lär genom 

bildaktivteter, elever får genom detta utlopp för sin naturliga nyfikenhet och kreativitet. 

Fantasi och kreativitet är en livsviktig funktion enligt Vygotskij (1995), fantasin är grunden 

för allt skapande och allt som är skapat av fantasi bygger på tidigare gjorda erfarenheter samt 

att lärandet är en kreativ process och sparas i individens erfarenhetsbank.  

Vi fann att bildaktiviteter användes i stor grad till att utveckla den egna personligheten 

hos eleverna, speciellt hos de yngre eleverna. Informanterna visade att de såg det som viktigt 
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att eleverna kände sig duktiga och säkra vilket bildaktiviteter kan stärka. Att ge eleverna en 

möjlighet att ”blomma upp” såg lärarna som en viktig social funktion. Lindgren (2006) menar 

att ämnet bild används som en kompensation till de elever som har svårigheter i andra ämnen 

för att de ska känna sig lyckade i åtminstone några situationer. Så resonerade även våra 

informanter då de såg att de eleverna som är i svårigheter kan behöva glänsa i något annat och 

där finner informanterna bildaktiviteter som bekräftelse lämpliga, eftersom de anser att en 

bildaktivitet inte har något rätt eller fel. Informanterna ser att under bildaktiviteter är det en 

annan ställning i klassen mellan elever än under teoretiska aktiviteter. Lindgren (2006) anser 

att lärare lyfter fram elever i svårigheter i de teoretiska ämnena som duktiga i estetiska ämnen 

även om de i realiteten också är i svårigheter i de estetiska ämnena. Detta görs för att även 

dessa elever ska få möjlighet till bekräftelse och att de någon gång ska få känna sig bäst i 

klassen och det ger en annan rangordning inom klassen vid dessa tillfällen. Vi anser att 

resonemanget grundar sig på att eftersom det inte finns klara riktlinjer över vad som är bra 

eller dåligt inom estetiska ämnen så är det här som läraren har möjlighet att gå utanför 

ramarna och lyfta upp elever som annars inte skulle få denna möjlighet. Förhoppningsvis 

leder det till att eleverna i svårigheter vågar tro på sig själv och att detta även gynnar dem i de 

teoretiska ämnena. 

Bendroth Karlsson (1998) betonar vikten av att lärarens inställning är att alla bildalster 

är rätt, då en negativ kommentar kan få ödesdigra konsekvenser för eleven. När en elev har 

lagt ner sin själ och lust i ett bildalster och möts av nedsättande ord om bildalstret så kan 

eleven ta det personligt. Vilket kan leda till att eleven inte vågar tro på sin egen förmåga. Ett 

samtalsämne som uppstod i en fokusgrupp var den om att det finns elever i tidiga år som sa att 

de inte kan rita eller måla. Vi anser att det är viktigt att alla lärare, från förskolan och uppåt, är 

medvetna om hur viktigt det är att elever får behålla och utveckla sin skaparglädje. Barnes 

(1994) anser att här har lärarna en uppgift att visa eleverna att de har en förmåga till att skapa. 

Om läraren visar och är aktiv i bildaktiviteten så överförs skaparglädjen från läraren till 

eleverna. Vygotskij (1995) lyfter fram vikten av den aktive vuxne vilken är en viktig förebild 

för barnen då den har mer erfarenhet. Han anser även att barn lär sig av omgivningen där även 

stimulerande miljöer och användbara verktyg har sin givna plats. 

Informanterna lyfte även fram betydelsen av att eleverna genom bildaktiviteter lär sig 

att samarbeta. Vi fann att genom de sociala pennorna så får eleverna mötas på lika villkor och 

lärarna får möjligheter att ge eleverna bekräftelse på hur duktiga de är. Bildaktiviteter som 

bekräftelse får ännu en betydelse då vi anser att informanternas ambition är att använda 

bildaktiviteter för att stärka gruppen och öka gemenskapen, vilket vi tycker är ett genomtänkt 
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tankesätt. Vi finner att genom olika bildaktiviteter är det enkelt att få elever att mötas i en 

uppgift och oavsett elevernas kunskapsnivåer kan ett gott samarbete uppstå. Barnes (1994) 

anser att det är givande att använda gemensamma pennor eller penslar, det vill säga 

skaparsaker, då eleverna måste lära sig att samsas. När eleverna får vara med och hålla 

ordning i klassrummet vet de var de har alla gemensamma skaparsaker och samtidigt lär sig 

att vara rädda om dem, då ökar möjligheten till att skaparlusten infinner sig för eleverna 

menar Barnes (1994). Vi ser även likheter till Ericsson och Lindgrens (2007) begrepp om 

estetik som medborgerlig fostran, då informanterna använder bildaktiviteter som bekräftelse 

för att skapa gemenskap bland alla elever, sådana tillfällen är bland annat i 

trygghetsgrupperna.  

 

5.2 Det ursäktande ämnet 
De hinder som framkom vid användning av ämnet bild och bildaktiviteter är organisatoriska 

samt ett traditionellt synsätt om ämnet bilds beskaffenhet. Vilket blir det ursäktandet ämnet 

eftersom ämnet bild framhålls som viktigt men i en undanskymd tillvaro. 

5.2.1 Organisatoriska hinder 

Vi fann att våra informanter har en välvilja att använda ämnet bild och bildaktiviteter i sin 

undervisning men att de känner sig hindrade av organisatoriska normer. Vi anser att då de väl 

använder ämnet bild eller bildaktiviteter så vill de ursäkta sig med att det är bra för de andra 

ämnena och för elevernas utveckling istället för att våga stå för att ämnet bild och 

bildaktiviteter är betydelsefulla i sig själva. 

Likväl som att ha en ren skrivlektion så är det viktigt att ha en ren bildlektion, vilket vi 

fann att informanterna inte såg som fullt genomförbart. Det kom ofta på tal att det vid vissa 

tillfällen fanns för många elever eller att skollokalerna var för små och begränsade 

bildaktiviteten. En förståelig svårighet enligt Barnes (1994) som ser att problemet med stora 

elevgrupper kan leda till att interaktionen mellan eleverna minskar. Två av våra skolor i 

studien har arbetssätt där eleverna delas in i fasta smågrupper, detta gör att eleverna har för 

vana att arbeta i grupp. Barnes (1994) anser att när läraren delar upp klassen i smågrupper kan 

det innebära problem eftersom läraren måste gå mellan varje grupp för att ledsaga dem. Vi 

anser att det som lärare är viktigt att vid grupparbeten tänka till och ge eleverna uppgifter som 

de gjort förut så de kan börja aktiviteten som självgående elever och successivt ge dem mer 

avancerade uppgifter. När läraren väljer att fokusera på en av grupperna genom att ge den nya 

uppgifter, får samtidigt de andra grupperna använda någon bekant uppgift, detta gör att första 
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gruppen får den tid som den behöver för att sätta sig in i arbetet och vid nästa tillfälle kan de 

förhoppningsvis själva fortsätta med arbetet och läraren kan fokusera på nästa grupp. Alla 

elever behöver inte nödvändigtvis hålla på med en bildaktivitet för att det ska bli flyt, det går 

bra med uppgifter inom andra ämnen (Barnes, 1994). Vi anser att ett problem kan uppstå, då 

läraren visar nytt material för första gruppen, risken är att de andra grupperna mister 

koncentrationen för sina egna uppgifter. Problemet kan elimineras genom att läraren har en 

klassrumsgenomgång där alla eleverna får en inblick i den kommande nya uppgiften. En av 

våra informanter använde sig av en variant av detta system, när hon behövde ge extra tid till 

några elever och deras uppgifter i tillexempel matematik, kunde de andra eleverna som 

fastnade i sina uppgifter använda sina ritböcker för att hålla sig sysselsatta och invänta sin tur. 

Barnes (1994) anser att ett sådant förfarande inte är positivt för ämnet bild för när en elev får 

göra en sådan tillfällig bildaktivitet är det inte samma tankeprocess som det givna ämnet och 

bildaktiviteten resulterar endast i en teckning utan någon utveckling för eleven såväl i det 

givna ämnet som i ämnet bild. Även vi ser att då läraren inte har förberedda extrauppgifter så 

missunnas både de teoretiska och de estetiska ämnena. 

Barnes (1994) lyfter upp små lokaler som en utvecklingsmöjlighet för eleverna, han ser 

att många av bildaktiviteterna är gruppövningar, när läraren visar för hela klassen vad 

uppgiften är, delas sedan klassen in i smågrupper som sprider sig runt i skolans lokaler. 

Eleverna får då möjlighet till att öva samarbete genom att dela pennor, planera vilket material 

de behöver ta med sig och avgöra hur de ska använda rummet för att alla ska kunna vara med, 

bildaktiviteten i små lokaler är sociala pennor för eleverna. Vi anser att det är en fördel om 

bildaktiviteten kan genomföras i ett gemensamt klassrum för det ger läraren en bättre 

överblick av situationen och kan finnas tillhands när elevernas spontana funderingar uppstår. 

Även när läraren delar in eleverna i smågrupper inom klassrummet möjliggörs den sociala 

interaktionen elever emellan.  

Barnes (1994) anser att läraren inte ska ta vatten över huvudet och göra bildaktiviteter 

större än de klarar av, han anser att enkla lustfyllda bildaktiviteter är fullt jämförbara med 

stora bildaktiviteter. Han anser även att det är en organisationsfråga hur läraren går tillväga 

vid materialhantering och ger exempel på att det finns lärare som inte borde ha möjligheter till 

avancerade bildaktiviteter, då de inte har tillgång till vatten och diskbänk i klassrummet när 

de ska blanda färger och städa undan. Trots dessa hinder kan dessa lärare ha fantastiska 

bildaktiviteter där eleverna får prova sig fram genom att använda fantasin. Barnes (1994) 

lyfter fram färgen som det mest uttrycksfulla medlet som finns inom ämnet bild, och vill inte 

att elever ska gå miste om det, och vill att lärare tänker igenom hur de kan göra en 
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skaparhörna i klassrummet som elever kan gå till för att starta en kreativ process. Saar (2005) 

bedömer att klassrummet har en uppbyggnad som är anpassad för teoretiska ämnen och inte 

för estetiska ämnen. Ur den aspekten ser vi faran att eleverna inte får möjlighet till att få ut sin 

kreativitet på ett optimalt sätt, vilket får oss att vilja framhålla specifika målarrum som bör 

vara utformade för att passa elevernas behov av att uppleva den skapande processen genom 

bildaktiveter. 

Här vill vi lyfta 1960-talets idéer om att eleverna ska ha ett fritt skapande med mycket 

material att välja mellan och stora målarrum där alla får utrymme till sitt skapande, vilket 

ändrats till att för mycket material och idéer kan göra att eleverna hämmas eftersom de inte 

har möjligheten att finna kreativiteten då valmöjligheten blir för stor. Några av våra 

informanter visar på att de har ett behov att ge eleverna mycket material i specifika målarrum, 

men anser sig förhindrade eftersom det är mycket arbete runt omkring. Det gäller här att få 

balans mellan det fria skapandet och elevernas kunskapsutveckling eller som en av våra 

informanter uttryckte sig då de diskuterade mängden bildmaterial ”jag tror inte att du vinner 

något positivt med att allting är tillgängligt alltid”. Barnes (1994) anser att läraren bör 

reflektera över om de ser materialet som den enda betydelsen för elevernas kreativitet, då han 

har sett lärare som ger eleverna intressanta och stimulerade aktiviteter med mycket material 

att välja mellan för att eleverna ska tillfredsställas. Han anser att dessa lärares inställning är att 

det endast är genom inspirerande material eleverna startar upp sin kreativitet, han ser faran i 

ett sådant synsätt eftersom lärare är till för att leda eleverna och bildaktiviteter utan lärarstöd 

får funktion som ett lustfullt nöje. Även vi anser att det finns en risk att lärare faller in i tron 

att har de bara inspirerande material så startar elevernas kreativitet automatiskt. Vi ser att våra 

informanter är återhållsamma med kostsamt material, som glitter och målarfärger, vilket bara 

får användas vid speciella tillfällen. Vi ser att det blir ett eftertraktat material för eleverna 

vilket leder till att deras kreativitet stimuleras vid de tillfällen de får tillgång till detta. 

Saar (2005) anser att praktisk organisation är ett svåröverkomligt problem som leder till 

att tid och rum styr hur skoldagen läggs upp. Ericsson och Lindgren (2007) belyser att 

förändringar tar tid och det finns flera olika definitioner om hur estetiken bör användas. Vi 

anser att estetiken har en rejäl väg(g)bula att ta sig förbi för att räknas som ett fullvärdigt 

ämne inom den svenska skolpolitiken. Även våra informanter anser att det finns fasta 

schemalagda aktiviteter som påverkar hur skoldagen läggs upp. Våra tankar går till hur 

mycket det påverkar lärarna och elevernas inställning till de teoretiska ämnena kontra de 

estetiska ämnena. När en aktivitet ska avbrytas för att eleverna ska gå till matsalen, gå på rast 

eller gå iväg till idrottshallen finns det inom de teoretiska ämnena oftast inte så mycket 
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material framme som behövs plockas undan eller kan rent av ligga kvar framme. Inom de 

estetiska ämnena finns det ofta material framme som måste plockas undan direkt vilket vi 

anser kan leda till att lärarna dra sig för att använda estetiska ämnen då det rent 

organisatoriskt medför merarbete. Vi ser dock att just i liknande situationer då det finns några 

minuter kvar innan eleverna ska gå till matsalen, gå på rast eller till idrottshallen är det ofta 

estetiska aktiviteter som används för att vänta in tiden.  

5.2.2 Moraliska hinder 

Vi ser att informanterna har svårt att rättfärdiga sin användning av ämnet bild. Vi ser det som 

att de vill följa ett mönster och lyfter fram hur viktigt de anser att ämnet bild är. Ämnet bild 

har inte ett tydligt facit som teoretiska ämnen har, vilket gör att våra informanter ser 

svårigheter hur de ska förhålla sig till ämnet bilds potential. Bendroth Karlsson (1998) har 

förståelse för att lärare inte ser tydliga uppnåendemål och anser att lärare ofta utvecklar egna 

pedagogiska mål med en bildaktivitet än vad eleverna uppfattar vilket gör att situationen blir 

komplicerad. Saar (2005) anser att skolan har en logisk ordning att det finns ett mål med alla 

aktiviteter, även om en bildaktivitet ligger under fritt skapande finns det ofta för läraren givna 

pedagogiska mål vad eleverna ska lära sig, elever får inte i förväg kännedom om det specifika 

målet. Det finns dock elever som har förstått skolans oskrivna regler om att alla aktiviteter har 

någon form av mål vilket vi då ser faran med att dessa elever hämmas vid fritt skapande då de 

vill leva upp till målen som de tror att läraren har satt upp.  

Bendroth Karlsson (1998) problematiserar att det finns lärare som anser sig inte 

behärska ämnet eftersom de anser sig själva sakna talang. Vi såg att bland våra informanter 

fanns det de som la över bildlektioner till en annan kollega för att komma ifrån en för dem 

obekväm situation. En av våra informanter, är den kollegan, vilken tar sig an uppgifter att 

planera och arrangera bildaktiviteter för andra kollegor. Vi såg att informanterna betraktade 

detta som en naturlig turtagning kollegor emellan. Vi anser att det finns en allmän inställning 

att inom det estetiska är det talangen som styr vilka som bör syssla med estetik. Det var ingen 

av informanterna som lyfte fram att en talanglös ledare mycket väl bör kunna leda elever 

inom ämnet bild. Vi anser att får elever möjligheter till en positiv inställning av läraren om 

kreativt skapande har de goda förutsättningar till stimulerande kunskapsutveckling, oberoende 

om läraren har talang eller inte och drar paralleller till Bauhausmetodiken om att alla kan 

skapa även om de inte är konstnärer vilket gäller både elever såväl som lärare. Lindgren 

(2006) visar på att det finns lärare som anser att det inte är negativt för eleverna när läraren 

saknar talang. Elever som har talang berörs inte av en talanglös lärare utan utvecklar sin 
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talang bara de får möjligheter till estetiska upptäckter. De elever som saknar talang får sin 

beskärda del av estetiken genom att de upplever den som lustfylld vilket blir en erfarenhet. 

Barnes (1994) anser också att ämnet bild komplicerar för lärarna eftersom det är målfattigt, 

vilket leder till att lärarna inte vet hur de ska förhålla sig inför elever som saknar talang. Vi 

lyfter fram ännu en gång Barnes resonemang att ämnet bild inte utvecklar eleverna bara för att 

läraren ger dem material att arbeta med.  

 I diskussionen om lärarens egen förmåga ser vi att det är elevernas motivation och 

stimulerande miljöer med användbara verktyg som är betydelsefullt, det är ändå eleven som är 

den som ska använda och utveckla sin kreativitet. Vi tar fasta på Vygotskij (1995) som visar 

hur estetik har en betydelsefull uppgift för att barn ska kunna utveckla sin fantasi och 

kreativitet. Han anser att kunskapsutveckling uppstår i ett samspel mellan individer. Barnes 

(1994) belyser liksom Vygotskij (1995) att hjärnan har en memorerande förmåga som gör att 

människan känner igen tidigare erfarenheter. Här vill Barnes (1994) lyfta det tredimensionella 

skapandet som viktigt för att eleverna ska få en förståelse för det visuella, genom att de gör 

bildalster tredimensionellt får de möjlighet till att skapa en föreställning om hur ett föremåls 

proportioner förhåller sig till varandra. Barnes (1994) konstaterar användningen av lera som 

bortglömt, lera är ett av många material som finns för att ge eleverna den visuella träningen 

som tredimensionella alster ger. Även våra informanter såg den tredimensionella 

bildaktiviteten som en viktig del för det visuella. Vi förstår våra informanter som beklagade 

att de inte kunde använda väggar och tak för att sätta upp och hänga upp elevernas bildalster 

på grund av larmanordningen. Vår tanke blir att det borde finnas material och idéer om hur 

läraren kan gå tillväga vid liknande problem. Det går att placera skärmar på strategiska platser 

där elevernas bildalster kan placeras, men vi har förståelse om lärarna inte ser det som en den 

optimala lösningen, då det är synliggörandet av kreativiteten i klassrummet som vill 

framhävas genom att använda väggar och tak som utställningsmontrar.  

5.2.3 Konstnärliga och kulturella hinder 

Ericsson och Lindgren (2007) delar in estetik som kulturella upplevelser i två kategorier, 

konst och kultur, med det vill de lyfta den konstnärliga aspekten inom ämnet bild. Konsten 

gör att eleverna får kunskap genom konstnärliga uttrycksformer, samtidigt som Ericsson och 

Lindgren anser att även kultur klassas som konstnärlig uttrycksform trots att det inte alltid 

finns någon estetik med vid utförandet. Ericsson och Lindgren (2007) visar att en traditionell 

hållning är estetik som konstnärligt hantverkskunnande där eleverna får bekantskap med 

konstarternas egenskaper som färg och form, i ämnet bilds fall genom ett praktiskt 
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hantverkskunnande. När vi bad våra informanter berätta vad de ser i ämnet bild var några av 

svaren konst och kultur, vi anser att det är en vanlig tanke bland lärare att tala om ämnet bild i 

dessa termer som grundar sig på ämnet tecknings ursprung där det var en underordnad del till 

hembygdsundervisningen. Lärarna vill ge eleverna konstnärliga upplevelser genom att besöka 

konsthallar och genom att eleverna får uppleva sin hembygd och få kännedom om hur 

befolkningen levde förr skapas en naturlig mötesplats för kulturella upplevelser. Sundin 

(2003) anser att den traditionella synen att estetik är förbehållet en viss utvald konstnärskrets 

har försvunnit. Vi såg att våra informanter såg sig ha svårt att använda ämnet bild som konst 

och kultur, och vi anser att en förklaring är att det fortfarande anses vara förbehållet en 

särskilt utvald krets individer med konstnärlig medvetenhet att få syssla med konst och kultur. 

Vi ser också att våra informanter sneglade på lärare i högre årskurser och ansåg att dessa hade 

det bättre förspänt då de kunde använda ämnet bild på ett regelmässigt viss just för att de hade 

uppnåendemål för ämnet bild. Vi anser att dessa två resonemang hör ihop och att 

informanterna kände sig obekväma i hur de skulle hantera konst och kultur och de ansåg att 

när det finns uppnåendemål som styr bör det vara legalt att använda ämnet bild och 

bildaktivteter i undervisningen. 

Bland våra intervjuskolor finns en SKUT-skola vilket vi ser en viss skillnad i 

inställningen till ämnet bild mot de andra två skolorna i vår studie. Informanterna i de två 

sistnämnda skolorna ansåg sig hindrade av timplanen för att utföra större bildaktiviteter, vi 

såg ändå att de hade omfattande bildaktivitet trots detta.  Informanterna i SKUT-skolan 

hindrades inte av timplanen men har ändå inte fler bildaktiviteter än de andra två skolorna. Vi 

drar slutsatsen att timplanen inte är något direkt hinder för om lärarna kan utföra 

bildaktiviteter. Folkestad och Lindgren (2005) urskiljer inte någon nämnvärd skillnad i 

SKUT-skolor utan ser att de estetiska ämnena får likvärdig tid som i skolor med timplan. Det 

de urskiljer är att de estetiska ämnena inte införlivas tillfredställande inom teman som ska 

vara ämnesövergripande. Det blir en motsättning mellan de teoretiska ämnens pedagogik och 

krav på uppnåendemål och de estetiska ämnenas pedagogik om kreativitet och social 

gemenskap. 

Barnes (1994) anser att många lärare tror att i de estetiska ämnena lär eleverna sig med 

en gång bara de får prova på, samtidigt som lärare är medvetna om att övning ger färdighet 

och använder det i de teoretiska ämnena. Vygotskij (1995) anser att kunskap bygger på 

tidigare gjorda erfarenheter och vi vill poängtera att inom estetik liksom inom andra ämnen är 

inte eleverna fullärda bara för att de får prova på något en gång utan måste öva för att få 

färdighet. Saar (2005) reflekterar att det i många skolor förekommer estetiska projekt som är 
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av en tillfällig art, tillexempel då elever får måla kulisser till en musikal, lärarna anser då att 

eleverna har fått sin beskärda del av de estetiska ämnena och anser att de inte behöver lägga 

mer tid på estetiska ämnen. Vi förstod genom våra informanter att det fanns tillfällen då det 

räckte med att ett estetiskt moment genomfördes endast en gång för att eleven ska anses ha 

tagit del av den färdigheten. Lärare skulle aldrig förfara med de teoretiska ämnena på liknande 

vis. Vi anser att informanterna gör skillnad i och med det skolpolitiska systemet som råder 

vilket lyfter de teoretiska ämnena. Då informanterna talar sig varma för hur bra bildaktiviteter 

är vid elevers inlärning av teoretiska ämnen väcker Saars ovannämnda reflektion tanken hos 

oss att lärare inte ser estetik som ett eget ämne. Vi anser att ett sådant förfarande leder till att 

avståndet mellan teoretiska och praktiska ämnen fortsätter att vara oförändrat.   

 

5.3 Våra avslutande ord 
I diskussionen om teoretiker kontra praktiker ser vi en allmän uppfattning om att mänskan är 

antingen eller, det är sällan som det lyfts fram att det går att vara både och. Vi anser att 

eftersom de estetiska ämnena ofta används för att komplettera de teoretiska ämnena finns det 

en bakomliggande tanke om att det praktiska och teoretiska kompletterar varandra och inte är 

motpoler till varandra.  Lindgren (2006) beskriver att helheten måste kompletteras med delar 

för att få en funktion, finns inte det praktiska kommer inte det teoretiska få en fullständig 

funktion. Finns inte det tråkiga inom skolan blir inte den lustfyllda delen lustfylld längre. Saar 

(2005) anser att det finns ett visst motstånd från eleverna att använda de estetiska ämnena för 

att målen inte är lika tydliga och arbetsformen är inte lika bekant som inom teoretiska ämnen, 

vilket leder till att eleverna anser sig vinna mer på att utveckla de teoretiska ämnena. Det finns 

en arbetsmarknadspolitisk ställning som visar på att de estetiska egenskaper inte är gångbara 

inom den svenska arbetsmarknaden, ett resonemang som leder till att estetik inte finns med i 

någon större utsträckning inom högre utbildningar enligt Saar (2005). Vi ser inte logiken i ett 

liknande resonemang då estetiken lyfts fram som en viktig process för det sociala och 

elevernas personliga utveckling vilket är viktiga egenskaper som lyfts fram som de främsta 

egenskaperna i arbetsmarknaden. Våra informanter såg svårigheter i att framhålla 

bildaktiviteter då matematiken och svenskan tog stor plats. Saar (2005) visar också på lärarnas 

problem att fördela tiden mellan alla krav och måsten och andra aktiviteter då han lyfter fram 

lärare som måste ge tid till nationella utvärderingar på bekostnad av de estetiska ämnena. Från 

vårterminen 2009 finns det nationella prov i matematik och svenska redan i år 3 vilket vi då 

ser ökar problematiken för lärarna att sammanfoga skolans uppdrag. Vilket vi anser leder till 
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en fortsatt stagnering mellan teoretiska och estetiska ämnen. Vi anser att diskussionen ska 

hållas vid liv för att annars kommer inte de estetiska ämnena att lyftas för vi anser att så fort 

diskussionen avtar minskar de estetiska ämnens legitimitet. Saar (2005) som gjort etnografisk 

studie på en skola såg att då han avslutade sin forskning och inte längre fanns med på skolan 

återgick lärarna till tidigare förhållningssätt och lärare och elevers utforskande genom ett 

konstnärligt förhållningssätt försvann. Våra informanter sa att deras deltagande i 

fokusgruppintervjun gav dem tankar om hur de egentligen använde bildaktiviteter. Några blev 

överraskade över att de använde bildaktiviteter vid så många olika sammanhang, en 

fokusgrupp hade under en längre tid velat ställa i ordning ett målarrum men inte ansett sig ha 

tid till det, och bara några dagar efter fokusgruppintervjun tog de tid till detta projekt och fick 

igång sitt efterlängtade målarrum. Vi gläds åt att våra fokusgruppintervjuer hade en positiv 

påverkan på våra informanter och ser likheter med Ross modell att en impuls startar upp en 

kreativ process.  

Det vi påträffade i vår studie, om vilken status och funktion ämnet bild och 

bildaktivteter har i grundskolans tidigare år, gör att vi nu ser hur viktigt det är att 

bildaktiviteten får en legitimitet att användas i grundskolans tidiga år, oavsett om ämnet bild 

finns med på timplanen eller inte. Vi fann att många av våra informanter ville använda sig av 

bildaktiviteter i undervisningen men att de ändå prioriterade andra ämnen. Vi ser att ämnet 

bild lyfts som ett komplement till de andra skolämnena i grundskolan, detta eftersom att 

bildaktiviteterna tillför något positivt för eleverna och deras utveckling både kunskapsmässigt 

och socialt. Våra informanter gav oss intrycket av att de använde ämnet bild bakom stängda 

dörrar för att de kände att det inte är fullt accepterat att använda sig av ämnet bild som ett 

komplement. Vi anser att om det blir en tillåtande atmosfär om lärarnas användning av ämnet 

bild som ett undervisningskomplement i den grundläggande undervisningen kommer lärarna 

bekräfta att de använder ämnet bild i undervisningen och kommer då inte längre att ursäkta 

användningen av bildaktiviteter. Bildaktiviteter kan då få en framskjuten plats i 

undervisningen då det inte knyts samman med ämnet bild. Vi anser att om ämnet bild och 

bildaktiviteter delas i två kategorier och bildaktiviteternas funktion synliggörs som 

kommunikation, sinnesuttryck, förstärkning, försköning och bekräftelse så kommer den 

konstnärliga innebörden ännu mer att tillgodogöras i ämnet bild. Detta kommer att gynna 

ämnet bild då legitimiteten ökar eftersom det synliggörs på ett mera öppet sätt för lärare, 

elever och vårdnadshavare att ämnet bild är ett utmärkt användningsområde för elevers 

utveckling.  
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För framtida forskning om ämnet bild i grundskolan ställer vi frågan hur diskussionen 

ska löpa vidare för att lärare ska få skilda perspektiv över ämnet bild och bildaktiviteter för att 

på så vis kunna ge båda kategorierna en rättvis funktion.  
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Bilaga 1 
 

Berätta ert: Namn, ålder, yrkesverksamma år, egen bilderfarenhet… 

• Vad är ämnet bild för er? 

• Hur upplevde du bild själv som elev? 

• Är det något du tagit med in i din nuvarande lärarroll? 

• Kunskapsbrist eller fördel? 

De fyra första är öppningsfrågor vilka alla får möjlighet att svara på. 

 

• 

• 

Hur använder ni Bild i undervisningen idag? 

• 

Vem planerar för lektionerna? 

• Var hittar ni tips på bildaktiviteter? 

Hur planerar ni för bildlektionen? 

• Letar ni aktivt efter nyare tips? 

• Använder ni beprövade bildlektioner? Varför? 

• Använder ni ”Lektionsmaterial” i bild? Var hittar ni det? 

 

• 

• Frågar eleverna efter att få rita och måla? 

När får eleverna rita eller måla? 

• Har eleverna någon speciell ritbok? 

• Hur motiverar ni användningen av den i så fall? 

• Hur tycker ni att man ska/kan inspirera barn att skapa? 

 

• 

• 

Ser ni bildskapandet som gemensam eller enskild aktivitet? 

• 

Vid bildskapande ser ni någon utvecklingsfördel för eleverna? 

 

Finns det några sociala aspekter för att använda sig av bild? 

• Vem avgör vad som hängs upp på väggarna? 

• Vem hänger upp på väggarna?  

• Har bilderna någon funktion när de hänger på väggen? (samtalar ni om bilderna) 

• Slumpmässigt eller i en organiserad ordning? 

• Vad händer med elevens spontant målade bild? 

• Vad är anledningen till en ”massproduktion” av samma bildmotiv? 
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• 

• 

Hur ser ni på att använda bild i matematik? 

Hur ser ni på att använda bild i svenska? 

• 

Hur mycket tid anser ni att eleverna kan få 

lägga på att rita till deras egenskrivna material? 

• 

Hur ser ni på att använda bild i no, so mm? 

• Finns det bild i musik, slöjd, gymnastik? 

Vad tycker ni om att använda bild i tema? 

• Kan man använda sig av bild vid uteaktiviteter? 

 

• Kan ni tänka er att använda er av konst i undervisningen? 

• Hur ser ni på att eleverna ritar av varandras alster? 

• Kan ni se om eleverna själva försöker sig på någon bildmetod som ni visat dem 

tidigare? 

• 

• Har eleverna fri tillgång till allt bildmaterial vid ”fritt” skapande? 

Kan ni se bild som ett tillfälle att lära barn olika bildmetoder? 

• Om inte varför?  

• 

• I klassrummet eller speciell bildklassrum? 

Kan ni se fördelar eller nackdelar med att ha allt bildmaterial samlat på ett ställe? 

 

• Har ni tillräckligt med bildaktiviteter? 

• Skulle ni vilja göra större bildprojekt? 

• Vad bromsar er, kostnader, tid, platsen?  

• Stoppar timplanen er från att använda bild? 

• Flera eller färre tillfällen till att ha bild? 

- Någon som har något mera att tillägga?  

• En kort sammanfattning… Vad bild har för funktion?, enligt er blir om vi har uppfattat 

det rätt… 

- Är det något annat ni vill förtydliga? 

Understrykningen betyder att de är våra nyckelfrågor under intervjun. 


	Förord
	Abstract
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.2 Syfte
	1.2.1 Frågeställning


	2. Historik och teorigenomgång
	2.1 Från teckning till bild
	2.1.1 Teckning som ett uppfostrande ämne
	2.1.2 Det fria skapandet
	2.1.3 Ämnet bild ger kunskap

	2.2 Tidigare forskning
	2.2.1 Estetik i vardagen
	2.2.2 Estetik utvecklar sinnena och fantasin
	2.2.3 Påverkar lärarnas förhållningsätt ämnet bilds användningsområde
	2.2.4 De estetiska lärprocesserna


	3. Metod
	3.1 Urval
	3.2 Insamlingsmetod
	3.3 Analysmetod
	3.4 Verifiering

	4. Analys och resultat
	4.1 Vårt förhållningssätt
	4.2 Våra informanter
	4.3 Lärarens pennskrin
	4.3.1 Sociala pennor
	4.3.2 Lärorika pennor

	4.4 Lärarens punktering
	4.4.1 Väg(g)bulor

	5.1 Det dolda ämnet
	5.1.1 Bildaktivitet som kommunikation
	5.1.2 Bildaktivitet som sinnesuttryck
	5.1.3 Bildaktivitet som förstärkning
	5.1.4 Bildaktivitet som försköning
	5.1.5 Bildaktivitet som bekräftelse

	5.2 Det ursäktande ämnet
	5.2.1 Organisatoriska hinder
	5.2.2 Moraliska hinder
	5.2.3 Konstnärliga och kulturella hinder

	5.3 Våra avslutande ord

	6. Referenser:
	Bilaga 1

